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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 
ijk 

 
 مقدمــــــــة

 
ِضل ْفـأ ٍىل سيدنا حممدع ُالسالمو ُلعاملني, والصالة اِّبر هللاِ ُمداحل َ

 ,ِلدينا ِىل يومإ ٍإحسانبُه َبحَصْن َاملرسلني وعىل آله املتبعني ومو ِألنبياءا
 :وبعد
هـدى, و ٍمحـةر َتـابك ِلبـرشا ِىل خـريع َلقرآنا َهللا تعاىل أنزل اَّنإف
َلــيال ومرشــدا  وهاديــا, وكــاند ُهوُتخــذي ْنأ َلنــاسا َوأمــر ً ً يــه عل ُّلنبــيا ً

َو املبلــغ املعــصوم هــ ُالــسالمو ُالــصالة  ِأداءبــ َقــامف ,ِّن رب العــاملنيعــّ
جلهـاد, ومل  اَّهللا تعـاىل حـقا ِ سـبيليف َجه, وجاهدو ِىل أكملع ِلرسالةا

ُيدخر و ه َّلـم صـحابتَوع. ىل املخـالفني عـِّ والـردساّلنـا ِ يف تعلـيمًاْسعَّ
ُاملقربني ليكونوا و ِاثا آلخر نبي, وأعظمّرَّ ٍّ َْري َخـ َألديان, وقاموا بذلكا ً
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َسعهُعصومني, ولكنهم بذلوا وم ُْريَغْم ُيام, وهق  ما بلغـت طـاقتهم, مْ
 .مانزأل اِّ كل يفِّحلقا ِهلأ ُلامءع َوتبعهم عىل ذلك

ِد ورد عـن خـريقو ًينـارا, ًألنبيـاء مل يورثـوا درمهـا وال د اَّنأ ِلبـرشا َ
 ِ بأداءمهُمَياِق: ِألنبياءل ِلعلامءاة َثَراِألنبياء, ومعنى وا ُرثةو َلعلامء اَّنأوورد 

ىل عـ ِىل اخلصوم عِّوجه الردو, ِلناسل ِلبيانا ِىل وجهعِة َملشتملا ِةألمانا
 .راتبهمم ِاختالف
ِ يمر عىل الناسملو َهر مل يد ّ ُو ضال أو مأ ٌفيهم منحرف ُكنٌ ِبتدعّ َ ْ, 

 َتـاجنيحم ُسنـالا ُ مـا يـزالُلـك, ولـذلك فـالعلامءذ ًادةع ُيستحيله َّفإن
 .واجب األمانةبليهم للنهوض إ

ِنن َملنحرفون عن سا ِؤالءهو ; مُبهِراتمـ ُاحلـق, تتفـاوتوُهلـدى اَ
ُفمنهم من يكف ْ ًيعلن ذلك, ومنهم مـن يكـون كـافرا و, نيّلدا ِأصلبُر َ

تهـد يف الـدين, فيخـرتع يف باطنه ولكنه يتـصور بـصورة النـاظر واملج
نهم مـن يكـون ومـّمفاهيم وتصورات مـا أنـزل اهللا هبـا مـن سـلطان, 

 .ًبتدع أمورا لعناده وجهله وهواهيًمؤمنا عىل سبيل اإلمجال, ولكنه 
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ًهللا تعاىل عـىل العلـامء أن يقومـوا عـىل هـؤالء مجيعـا ا َد أوجبقو
ضـحوا باحلق, وأن يقيموا علـيهم احلجـة والربهـان والـدليل, وأن يو

 ا حقيقـة أقـواهلم, ويزيلـوا املزخـرف مـنونـيللناس مفاسدهم; بأن يب
 .المهم, ويظهروا ما حتته من قبائح, لئال ينخدع العوام بام يفعلونك

 ل يزل العلامء قائمني باحلجة والربهان بواجبهم, وخاصة أهملو
ًدودا عـىل الفالسـفة الـذين  راحلق من األشـاعرة واملاتريديـة, فكتبـوا

نهم عـن أصـول الـدين, وردوا عـىل الدهريـة,  مـمن انحرفانحرف 
ا عــن خــداعهم ومتــوهيهم, وفشصارى حتــى كــلنــليهــود وا ادلواجــاو

بيـان جهـاالت و ,ِّوقاموا بالرد عىل أهل األهواء والبدع من املسلمني
ّعتزلة واملجسمة وغريهم ممن انحرف عن اجلادةوقع فيها الشيعة وامل ِّ. 

ذا الطريق قائمني بام جيب علـيهم جتـاه ّد استمر علامؤنا عىل هقو
ــان الكئيــب  ــى هــذا الزم ــدين حت ــهــذا ال ــدع ال ــه الب ذي انتــرشت في

 .ِّواجلهاالت, واهنالت عىل اإلسالم من كل صوب وباب
ــو ــا أدى إىلق ــامت, مم ــوق ظل ــالم ف ــال ظ ــذا احل ــضم إىل ه  د ان

تضاعف املحنة, فانضم إىل ضعف معرفـة كثـري مـن النـاس مـن أهـل 
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ق العلـــوم اإلســالمية, وخاصــة علـــم الكــالم وعلـــم العلــم بــدقائ
 املخــالفني مــن القــادحني يف أصــل ثرَّاألصــول, انــضم إىل ذلــك تكــا

َّالدين إما رصحني أو مسترتين, بل صار هؤالء يدعون أهنم أحـرص  ِّ
ئنـا الراسـخني, وصـاروا ينـادون عىل هذا الـدين مـن أهلـه ومـن علام
َالناس أن يرتكوا اتباع من سلف من ا َ ْ لعلامء ويتبعـوهم هـم يف طريقـة َ

 .حتريفهم لألحكام واألفهام: ْفهمهم, بل قل
َّ نعد أصناف املخالفني ملا وسـعنا املقـام, والحتجنـا إىل أنو أردنا لو َُ

قنـا فجملدات عديدة, ولكننا نشري هنا إشارات إىل هؤالء, عـسى اهللا أن يو
َّد ـ  بإذنــه ـ إىل كتابــة ردود مفحمــة عــىل خمتلــف أصــنافهم وألــواهنم, لنــر

 .حرهميف نكيدهم 
العلامنيون الـذين ظهـروا بوضـوح يف هـذا العـرص : ن هؤالءِمف

ــؤمنني, وصــار بعــضهم يقــول  حتــى عــال صــوهتم عــىل أصــوات امل
دعوكم من طريقة الـشافعي يف بنـاء علـم األصـول, وهـاكم : بوقاحة

 التي نعيد فيها بنـاء اإلسـالم عـىل نـسق مقبـول مـن ةطريقتي العرصي
ِّوبعضهم صـار يـرصح وال يلـوح بـأن ال . ّب لعلهم يرضون عناالغر ِّ
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َّحق وال باطل يف جمال األديا  بـل األديـان كلهـا سواسـية, ال يطلـق ن,َ
ًعىل واحد منها أنه حق, ليكون غريه باطال, بل لكل واحد من الناس 

ُّولكن ال يصح له أن يعتقد بطالن غريه مـن  اختيار الدين الذي يريد,
ًن هذه األديان كلها ال معيار حقيقيا هلا جيعل بعـضها حقـا األديان; أل ً

وهـذا الكـالم معنـاه عنـد مـن يعقلـه أن كـل األديـان . ًواآلخر بـاطال
ِّباطلة وال تعرب عن واقع حقيقي, بل هذه كلها جمرد تومهات وبناءات 

طفي أو فلسفي, وال معيار للعواطف اة, كأي مذهب أديب أو علياخي
وهذا القائل كافر باألديان كلها كام . ًوبعضها باطالًجيعل بعضها حقا 
هـو واضـح ـ هـو الفلـسفة   األصيل ـ كامًاهانذه مبته هال خيفى, ومقول

ــؤمن  ــي ال ت ــة الت ــسفة الرباغامتي ــي هــي صــورة مــن الفل ــة الت العلامني
ــان ــالوجود اخلــارجي واملــصداق اخلــارجي لألدي ــا يف ,ب ــل معياره  ب

واختيــاره لواحــد منهــا بحيــث حيقــق األديــان هــو قبــول اإلنــسان هلــا 
 . نظرهتم إىل األديانيففعيون حتى  نمصلحته هبا, فهم

ًتعــد كثــريا فنطيــل يف مناقــشة وعــرض العلامنيــة, نب نريــد أن الو
سـاليب أولكنا أرشنا إىل هذا املذهب هنا, لنوضح كيف أن نظـرات و
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اشتهرت بني الناس عىل غفلة من حتقيـق أهـل العلـم, وتـسللت عديدة 
ّليهم, فأحلوها يف املكان األعىل, وأقاموا عقائدهم عليهـا, وهـي تنـايف إ

 .ُّأصل الدين وتضاده
ًناء عىل هذا املذهب ظهـرت نزعـات عديـدة تـدعو إىل إعـادة بو

لـذين كـانوا افهم وقراءة اإلسـالم ال بـاعتامد أفهـام العلـامء الـسابقني 
ًحراس الدين طوال هـذه القـرون, بـل وال استئناسـا بأنظـ ارهم, إنـام َّ

 مـن اهوالطريق الذي يقرتحه هؤالء هو املبادئ العلامنية التي اسـتعار
ًالفلسفات الغربيـة, وأرادوا أن يعيـدوا حتريـف اإلسـالم بنـاء عليهـا, 
 ىلمنتهزين فرصة وجود دولـة حاميـة هلـذه الفلـسفة قائمـة بأمرهـا عـ

 .رقاب العباد
ىل الـدين, ظهر يف أثنـاء ذلـك كلـه, أنـاس ينتمـون يف الظـاهر إو

ّوينتسبون إىل بعض الفرق اإلسالمية, ولكنهم انحرفـوا عـن اجلـادة, 
ِّا عن الصواب, فرفـضوا مـذهب أهـل الـسنة, وذهبـوا ينقبـون غووزا

عن طرق بديلة من تلك املذاهب البائدة التي ثبت فـسادها وضـعفها 
يف أوج قــوة اإلســالم وســيطرة املــسلمني, وجعلــوا حيــاولون تــشويه 
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واألخـذ عـن اليهـود والنـصارى, نة باهتـامهم بـاجلرب صورة أهـل الـس
َوالتخريف, وغري ذلك من التهم الشنيعة التـي ال جييـز مـن عنـده أدنـى 

وظهر بعض الدعاة هلؤالء, وتكالبوا كلهم عىل أهـل . علم أن ينظر فيها
 .ِّبكل قواهم أن يدمروا ما بقي منهم السنة واجلامعة, حياولون

أن مــذهب أهــل الــسنة يف الطــور هــؤالء الــرشاذم ظنــوا  نكــأو
واليــة تاألخــري مــن نزعــات املــوت, وتومهــوا أهنــم هبــذه الــرضبات امل

ِّيرسعون يف إبادته, ومل يدر هؤالء أن مذهب أهل احلق راسخ رسوخ 
هـو  وط األعظـم,يلبحر العميق, بـل املحـا اجلبال العظام, وممتد امتداد

 وهناك,  إال أن ذلـك هناه ًكنا ال يتحرك إال طرف من أطرافساوإن كان 
 أن حركــات  أولئــك إاللــيس ملوتــه بــل لعمــق قــراره وقــوة اســتقراره, 

َء التي تراها يف أمكنة شتى, سببها الوحيـد هـو ضـعف جااملخالفني اهلو
ًقوهتم وطيشهم ونزقهم, كالـسيل تـسمع لـه هـديرا وحركـة متـسارعة,  َ َ

 . هولكنه ما يلبث أن يغور يف األرض, فال تعود تراه أو تسمع
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ُد أخذت عـىل عـاتقي منـذ صـغري أن أقـوم يف وجـه هـؤالء قو
قلبـاهتم وهتجامهتـم مـا  تّاملنحرفني عىل اخـتالف أهـوائهم, وأن أصـد

 . وسعني اجلهد والقوة ـ بإذن اهللا تعاىل وتوفيقه ـ 
ّ, الذين طـار لـبهم, اعلزمان بعض اهلمج الرع اد ظهر يف هذاقو َ

اسدة قبيحة, وجعلوا يكذبون عـىل ادوا بعقائد فنٌفلم يبق هلم عقل, و
ُّأهــل الــسنة ويــسبون العلــامء العظــام, ويــستهينون بآيــات القــرآن 

ُّقـبح غايـة, ويـستخفون ألفيرصفوهنا عن مـدلوالهتا ألدنـى شـبهة, و
ِصحيحي"بـ   البخاري ومسلم وغريمها من كتـب احلـديث اجلليلـة, "َ

َّويـــردون األحاديـــث متحكمـــني هبـــا هبـــواهم وبجهلهـــم, مـــد ِّ ني عّ
َّتعارضها مع العقل أو ما يفهمونه, ويستصغرون كبـار العلـامء بخفـة 

 .وسخف
م فـوق ذلـك كلـه ومـع ضـحالة ثقـافتهم, وتفاهـة فكـرهم, هو

َّالعلــوم ـ يــدعون وكثــري مــن املعــارف  بوضــعف عقلهــم, وجهلهــم
ــآرائهم إىل النــاس عــىل أهنــا رشيعــة صــحيحة,  االجتهــاد, ويلقــون ب

ني, بـل جتـرأ بعـض املتطـاولني بقاسا الـوبديل عـن اجتهـادات علامئنـ
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ًدعى االجتهــاد وصــار ينــادي بنفــسه مرجعــا, مستحــرضا يف امـنهم فــ ً َّ
رة, صــوًنفــسه مرجعيــة علــامء الــشيعة, يريــد أن يتخــذ مــنهم مثــاال و

ُّوذلك كله بال أدنى استحقاق فيـه, ومـع تلـبس بقبـيح األخـالق مـن 
 . مفاسدالدسيسة بالفضالء, وغري ذلك منويق فالكذب والتل

 ,َّهذه الرسالة للرد عىل بعض هـؤالء املـدعني وف نخصصسو
زعموا أنه تعـاىل غـري عـامل بأفعـال العبـاد ف ,لذين جترأوا عىل اهللا تعاىلا

يات القرآنية بتأويالت بـاردة, وأفهـام آل وعارضوا اإال بعد حصوهلا,
ّسخيفة, وردوا األحاديث ملجرد اهلـوى, واهتمـوا علـامء األمـة لقـبح  ّ

 .َّيتهمطو
الل قراءة ما جاء يف كتـب الفـرق أن القدريـة خحن نعلم من نو

القــدماء كــانوا يقولــون بــذلك القــول الباطــل, وأن املعتزلــة مل يقبلــوه 
, أهـل الـسنة, حتـى انـدثر مـذهب همَّمنهم, وردوا عليهم كام رد علـي
بـل . جاء هذا الداعية املعارص للقدريـةالقدرية, هذا هو املعلوم, حتى 

ٍ مذهبهم, ولكنه لسبب ما  تراه ينـسب يو رش منهم وحاول أن حييملا ه
َهذا القول إىل املعتزلة, وتراه حياول بكل جـرأة حتريـف كـل نقـل ينقلـه  ْ ُ
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ْعن كبار املعتزلة ينفي هذه العقيدة الباطلة, ويزعم أن معناه لـيس عـىل  َ ِْ ِ َ
 .ق هتافتهفوَفتا اّما يدل عليه, فيزيد هت

ً نرد عليه, ولكن فعلنـا نظـراًوهو أقل شأنا من أن َْ َ  ملـا التـبس بـه ّ
ــداعني إىل  ــه مــن األشــخاص ال مــن الظــروف واألحــوال, واقــرتن ب
مفاسد أخرى, ولعالقتهم الوطيدة حتى صاروا ـ كام كـانوا ـ يؤلفـون 

ِّ, وقسموا العمل بينهم ليكون من وظيفة كل واحد منهم ًاًفريقا واحد
 وعقيـدة أهـل احلـق, ولـن حماولة هدم أصل من أصـول هـذا الـدين,

ًلــك ســبيال مهــام فعلــوا, فــنحن هلــم باملرصــاد, ولــن  ذإىل يــستطيعوا
ّنرتكهم وشأهنم, بل سوف نكر عليهم حتى يفروا وتتهافت السقوف 

 .فوق رؤوسهم
ة, بــل ســوف نــرشع مبــارشة يف ذكــر دمــلــن نطيــل يف هــذه املقو

شـناعات أقوال هذا الساذج, وهندمها فوق رأسه, مبينني ما فيها مـن 
 .ومفاسد
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 خالصة مذهبه

 
ّلنا لك ـ يف هذا العرص الكئيب مـن يـدعي أنـه ينـرص قر ـ كام هظ َّ َ

ِّمذهب املعتزلة, ويسمي نفسه بأمري املعتزلة, وهو املدعو بأمني نـايف 
 بعــض العــوام, ومــع أنــه كــاد يربــو عــىل إالذيــاب, ومل جيتمــع حولــه 

ات واملغالطـات يف السبعني مـن العمـر, وال حيـسن إال بعـض اهلرطقـ
االجتهاد, وأنـه يريـد هنـضة األمـة, وأن  ّالكالم, وهو مع ذلك يدعي

ُهنضة األمة تتوقف عنده عىل القول بأن اإلنـسان خـالق ألفعالـه, أي 
ّأنه يدعي أن األمة ال يمكن أن تتقدم وتنهض يف وجه أعـدائها إال إذا 

جنس فعل قالت واعتقدت أن فعلها هو خلق هلا, وأن هذا اخللق من 
وهـذه العقيـدة عنـده ال . اهللا تعاىل, وأن اهللا ال يقدر عىل خلـق أفعاهلـا

لعبـاد قبــل  اًإذا نفـى كـون اهللا تعــاىل عاملـا بأفعـال َّيمكـن أن تـصح إال
َّنعم إن هنضة األمة عند هذا املدعي. وجودها توقف عىل القول بـأن  تَّ
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هللا تعاىل بـام اهللا جاهل بام سوف يفعل الناس, وتتوقف عىل نفي علم ا
 !سيكون إليه البرش يف أفعاهلم 

ْكي نلف َّهض بأنفسنا يف زعم هذا املدعي, جيب أن نعتقـد أن اهللا نَ
جيب أن نعتقد بـأن فعلنـا هـو و ,تعاىل جاهل بأفعالنا إال بعد وجودها

َحـن نخلـق, وأن ونَإن اهللا تعـاىل خيلـق : من نفس جنس فعـل اهللا, أي
 .حدةحقيقة اخللق يف احلالتني وا

ُرون إىل ما تؤول األمور إذا غاب العلم والعلامء, وبقي أمثـال تأ
 حـني األمـة? لقـد صـدق الرسـول الكـريم   هذا يتصدون لنهـضة

ًإن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, ولكن يقـبض ":  قال َّ
ًالعلم بقبض العلامء, حتى إذا مل يبق عاملا ِ ْ ّ اختذ الناس رؤوسا جها,ُ ُ ًال, ً
ُّفسئلوا فأفتوا بغري علم, فضلوا وأضلوا َُّ ََ َ َْ َ ُ")١(. 
ُفتأمل فيمن يصدق عليه احلديث ُ ْ َ . 

ــه  ــضعف لغت ــه ل ــا يكتب ــراءة م ــد ق ــارئ عن ُّوهــو ممــن  يمــل الق
وركاكتها, وهتافت تعبرياته, هذا بالنظر إىل اجلهـة اللفظيـة, وأمـا مـن 

                                           
 . )٢٦٧٣(, ومسلم ٦٨٧٧٩(وهذا لفظه, و) ١٠٠(رواه البخاري ) ١(
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عـب واللـف يام يكتبـه هـو التال فـهجـد ناجهة املعنى, فـإن أوضـح مـ
 !والدوران

َعـل العبـد قبـل أن يوجـد هـذا  ف يعلم الهو يعتقد أن اهللا تعاىلف 
ِّكل ما وسعته احليلة أن ال يرصح هبـذه  بالفعل, ومع ذلك تراه حياول

ًولـو كـان صـادقا يف . القضية عىل نحو واضح, بل يلف ويدور حوهلا
 .ِّمل يلوحوّدعوته لرصح بام يعتقد 

ّدعي نلخصها لك يف نقاط حمددة, ثم نعـود لة اعتقاد هذا املمجو َّ
أت كالمه رأيته قرونفصل لك فيها واحدة واحدة لننقضها, فأنت إذا 

 .ّاب عام يقولعرسن حتى اإلحيال 
ًد كتب هذا املـدعي كتابـا مؤلقل مـن اثنتـني وسـبعني صـفحة ًفـا ّ
ٌاهللا عامل ال جيهل ـ قراءة تف"سامه   , "هـلّيلية لفكرة أن اهللا عـامل ال جيصِ

رسـائل ": وهذا الكتاب عبارة عن احللقـة الثانيـة مـن سلـسلة سـامها
جـدل "َّ سـامه  ,م١٩٩٥ً, وكان قد أصدر كتابا يف عام "جدل األفكار

ما قاله, وهتافتـه ت هافاً وقد كتبت عليه ردا بينت فيه عن ت,"األفكار
 .فيه



 

 ١٨ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

اهللا ":  يف كتـابهّسوف نخصص هذه الرسالة للرد عـىل كالمـو
, وسوف نبني فيها أنه مع قوله أن اهللا عامل ال جيهـل, إال " جيهلعامل ال

لعباد إال بعد  اأن حقيقة قوله هو أن اهللا ال يعلم, بل هو جاهل بأفعال
حدوثها, وأمـا قبـل وجـود هـذه األفعـال, فـاهللا تعـاىل ال يعلمهـا بـل 

, فــأطلق اســم مولكنــه حــاول التحــاذق والتالعــب باملفــاهي! جيهلهــا
ًىل اهللا تعاىل, وأراد به إمكان العلم, ال العلم فعال وحقيقـة, ع) ِالعامل(

عنده تعني أنه يمكن أن يعلم, ولكن ال تعني أنه ) عامل(إن عبارة : أي
َجــز َتنعــامل حقيقــة بالفعــل, وال تعنــي  صول تعلقــات العلــم وحــُّ

ــ هـو  فمعناها ـ كام سرتى بنفـسك) ال جيهل(وأما عبارة . باملعلومات
 ما يوجد بالفعل, ولـيس معناهـا أنـه ال يغيـب عنـه يشء,أنه ال جيهل 

وال معناها أنه عامل باألشياء قبل حصوهلا, بل معناها أن علمـه يتعلـق 
 .ود حال وجوده, ال قبل وجوده وال بعدهوجبامل

ّاملـدعي هبـذه ا و فهم القارئ حقيقة ما رشحناه مـن مـراد هـذلو
نت ترى أنه هبـذا املعنـى لك عن قراءة هذا الرد, فأ ذالعبارة هنا لكفاه

 .ًينفي كون اهللا عاملا باألشياء قبل وجودها, وخاصة بأفعال البرش
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 :يلمجلة مقوالته يف هذا الكتاب ما يو
 ال يعلم أفعـال العبـاد إال عنـد حـصوهلا ووجودهـا, وأمـا اهللا .١

قبل ذلك فال يعلمها; ألهنا عنده ال يمكن العلم هبا, ولـذلك 
 .ًا ال يستلزم كونه جاهالي أن عدم علم اهللا هبعّيد

إن اهللا عـامل باألشـياء قبـل حـصوهلا, لـزم أن يكـون اهللا : ذا قلناإ .٢
اله مطابقة لعلمه, ولـذلك جيـب فعًجمبورا; ألنه جيب أن تكون أ

ومـن هـذا األصـل الـذي . أن ننفي علمه باألمور قبـل وقوعهـا
إن علم اهللا حمـيط, عـىل معنـى أنـه لـيس : اخرتعه وقال به يقول

اهللا عنــده ال يتعلــق ألشــياء وال بعــدها, بــل معهــا, فعلــم قبــل ا
 .باألشياء إال حال وجودها

تقد اإلنسان بأنه خالق اعضة األمة ال يمكن أن حتصل إال إذا هن .٣
ألفعالــه, وبــأن خلقــه ألفعالــه هــو مــن جــنس خلــق اهللا تعــاىل 

 .ألفعال نفسه
 وهو يف ذياب,ناو إليها أمني عه هي املقوالت األساسية التي يدهذ

هو عني كالم املعتزلة, وسوف نبني أنـه وافقهـم يف ه يدعي أن ما يقول ب
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 هتافتـات عديـدة أثنـاء  يفَّأمور وخالفهم يف أمور, وقد وقع هذا املـدعي
 األصول, وها نحن ننبه عىل بعـض من نابحثه هذا, وأوقعه فيها ما ذكر

 :ما وقع فيه من التهافتات
َات اهللا تعاىل ال تعم مجيعملومع .١  املـصاديق لألحكـام العقليـة, ُّ

 .بل خيرج كثري منها, فهو عامل باملوجودات فقط
 ويف "حني حيالص "زمه نفي العديد من األحاديث الثابتة يف ل .٢

 .غريمها
 البخــاري "َحني حيصــ " ـ أي "حني حيالــص "ح أن يــرص .٣

 .ُّومسلم ـ مها السبب يف ختلف األمة اإلسالمية
زم عجز اهللا عن بعض لكون يستعى أن علم اهللا تعاىل بام سياد .٤

 .األمور, وهي التي علم أهنا ال حتصل
يكتــسب : إن اهللا عــامل بعلــم, أي: لــسنةا لَّعــى أن قــول أهــاد .٥

 .علمه
  هــي "حني حيالــص "َّعــى أن بعــض األحاديــث الثابتــة يف اد .٦

 .إرسائيليات
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 وفيهـا أخبـار بـام حاديث التي وردت عن النبـي األَّيقول إن  .٧
ّوهلا, بل جيب ردهـا أو محلهـا عـىل بل ال جيوز قحيدث يف املستقب

 .اإلنشاء
ًويــضاف إىل ذلــك أيــضا مــا ورد يف القــرآن مــن إخبــار عــام يف  .٨

ِّاملستقبل, فقد نفي هذا املدعي معناه ومل يسلم به َ ُ َّ . 
َّه بعض التهافتات التي وقع فيها هـذا الكاتـب املـدعي أثنـاء هذ

 األمـة, وقـد سـبق لنـا أن ٌهذا الكتاب الذي يزعم أنه بحـث يف هنـضة
ِّنبهنا عىل كثري من ذلك يف ردنا األول عليه قبل حوايل عرش سـنوات,  ّ

 اآلن بوضوح, بل إننا اسـتنبطنا مـا يف أعـامق هِّومل يكن يرصح بام يقول
, كام فعلنا مع صـديقه العزيـز حـسن الـسقاف, )١(نفسه من ثنايا كالمه

                                           
 إننا بـام سـبق أن أوردنـاه مـن "):االنتصار لألشاعرة(قلت يف ردي السابق الذي سميته ) ١(

 تـساؤالت غلـب أننكـون قـد أجبنـا عـ  حـول القـضاء والقـدر وأفعـال اإلنـسان,ٍمعان
وزيـادة يف بيـان هتافتـه سـوف نخـصص  . ورددنـا عليهـا)أي أمني نـايف ذيـاب(املؤلف

ولـيس فقـط األفكـار العامـة  ئي بألفاظه كام كانت البداية,الكالم فيام ييل عىل كالمه اجلز
 .التي اعتمد عليها
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ـفحة يستغرب املؤلف من النبهاين عندما يأيت بتعريف القـدر ثـم يقـرر أن هـذا ٥٤يف صـ
هـل الـسنة الـذي أوتعريفـه ال خيتلـف عـن تعريـف  نسان جمربا,املعنى ال يقتيض كون اإل

إذا كــان الــدليل :بهــاين مل جيــب عــن الــسؤال التــايلويقــول املؤلــف إن الن.ذكرنــاه ســابقا
َّالقطعــي قــد دل عــىل أن مــا قــدره اهللا تعــاىل وعلمــه وكتبــه يف اللــوح املحفــوظ ال حمالــة 

 !كائن,فكيف لإلنسان أن يفعل غريه??
 سـؤاله مل خيـالف فيهـا نألن اإلجابة عـ ونحن بدورنا حيق لنا أن نستغرب من استغرابه,

ذين سلموا أن علـم اهللا تعـاىل غـري مـؤثر يف أفعـال عبـاده ومـع أهنـم حتى كبار املعتزلة ال
يقولون أن اهللا تعاىل خالق أفعال عباده إال أهنم مل جيعلوا من هذا الـسؤال حجـر عثـرة يف 

ــا الــسبق.وذلــك ألن اجلــواب عليــه معلــوم للجميــع طــريقهم, ــا يف بحثن ىل  إوقــد أرشن
لــيس معارضــا =    =ن مــن األفعــال ســبيل القطــع أن العلــم بــام ســيكو وعــىل .اجلــواب

ــاد عــىل اإلطــالق ــار العب ــايل ال داعــي الســتغراب املؤلــف, .الختي ــى وجــه  وبالت ويبق
 .استغرابنا قائام

هل يعني املؤلف بـذلك أن اهللا تعـاىل مل يعلـم كـل يشء منـذ :وربام حيق لنا أن نتساءل هنا
إنه ال يوجـد  ال بعد حدوثها,وهل يريد أن يقول أن اهللا تعاىل ال يعلم األمور إ! األزل??

ألنه إن كان يعتـرب كـون اهللا تعـاىل عاملـا بكـل يشء منـذ األزل  معنى لذلك إال ما ذكرناه,
فإمـا  فال بد له أن ينفك عن أحد األمرين, يلزم عنه أمر باطل وهو كون العباد جمبورين?

  نقـول نحـن بـه,وهذا األمر ال يقول به املؤلف قطعا كـام ال أن يقول إن العباد جمبورون,
ىل غــري هــذه إوال ســبيل  وإمــا أن يقــول إن اهللا تعــاىل ال يعلــم مجيــع األشــياء منــذ األزل,

 أن هـذا ُّواحلـق ألنه أغلق عىل نفسه باب الكسب الذي يقول به األشاعرة, .االحتامالت
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ــه وهــو رف ــشكيق ــدرب, درب الت ــد  يف يكّيف هــذا ال ــري مــن العقائ كث
ســوف  هنــوالقواعـد الكليــة; حيــث ألزمنــاه بـالقول بــأمور, وتنبأنــا بأ

ِّيرصح هبا, ولو بعد حني, ومل يكن يرصح , وسوف نبني )١(هبا حينذاك ُ

                                                                                           
عـا وإذا قـال بـه فإنـه يـصري تاب .األمر يلزمه لزوما حقيقيا بناءا عىل قوله الذي ذكرناه هنـا

للقدرية وليس تابعا للمعتزلة كام تعرفـه مـن تفريقنـا بـني أقـوال الفـرقتني كـام سـبق,وال 
ىل هذا األمر لنعلم أن كالم املؤلف يف كتابه متهافـت إويكفينا الوصول !!قائال بمذهبهم

 اهـ".ال قيمة له يف الغالب
 إليه عـىل سـبيل هذا ما قلته هلذا املدعي قبل عرش سنوات, وها هو اآلن يرصح بام نسبناه

 .اإللزام, ومل يكن جيرؤ عىل الترصيح به يف ذلك احلني
 ما سامه رشحا للعقيـدة الطحاويـة, فقمـت بكتابـة رد ١٩٩٥حسن السقاف ألف يف عام )١(

أحـسن الظـن = =عليه آنذاك, وأعطيته إياه لتنبيهه إىل ما يف كالمه من مغالطـات, وكنـت
عـه سـوف يدفعـه إىل إعـادة النظـر, كـام يفعـل وحـسبت أن كالمنـا م! فيه يف ذلك الزمـان

 .وقد أبى ذلك, وأرص عىل ما هو فيه. أصحاب املقاصد السليمة
وقمــت بكتابــة رشح موســع للعقيــدة الطحاويــة آنــذاك, وقلــت لإلخــوة الــذين حــرضوا 

إن حسن السقاف سـوف يـزداد يف خمالفتـه ألهـل الـسنة, وسـوف ينكـر الكـالم :الدرس 
ــه النفــيس وينكــر الكــسب وي ــاد وغــري ذلــك, ويــرصح بمخالفت قــول بخلــق أفعــال العب

ــه إىل غــريهم مــن الفــرق واآلن وبعــد حــوايل عــرش ســنوات صــار . لألشــاعرة وانحراف
 .السقاف يرصح بكل ما بينته عنه قبل سنني عديدة



 

 ٢٤ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

َّهذا كله يف ردنا عىل هذا املدعي, ونبني ما بينهام ـ أي الـسقاف وأمـني  ِّ َ
ء الكـريم ىارمـن عالئـق وروابـط, بحيـث يتـضح للقـ ـ نايف ذيـاب

ًالعديد مـن األمـور اخلفيـة, فيـستطيع بعـد ذلـك أن يـدرك كثـريا مـن 
 .األحداث التي حتصل يف هذه األيام

 
 

                                                                                           
أعني السقاف وأمني نايف أن مـا قـااله أوال ومـا انتهيـا : والعجيب من أمر هذين اإلثنني

نهام يف نفـس الفـرتة, وهـذا يـدل عـىل وجـود ترتيـب مـسبق بيـنهام وبـني إليه آخرا وقـع مـ
 .غريمها عىل فعل ما أظهروه اآلن

وسوف ننرش قريبا بإذن اهللا تعاىل ردا مفصال عىل ما رصح به السقاف مـن خمالفتـه ألهـل 
 .احلق يف الطبعة األخرية للعقيدة الطحاوية
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 ان عقيدة املعتزلة يف علم اهللا تعاىلبي

 
إال أننـا  ,من وإن كنا نخالف املعتزلة يف العديـد مـن عقائـدهنح

يـه إل التهافـت الـذي وصـلن م مل يصلوا إىل هـذا املـستوى مـأهننعلم 
ًأمني نـايف ذيـاب, ونحـن نعلـم متامـا أنـه عنـدما ينـسب إلـيهم أهنـم 
يقولون بنفي علم اهللا بام سيكون, فهو ينسب إليهم ما ال يقولـون بـه; 

ــا ال نحــب طريقــة اخللــط ِّألهنــم يــرص ُّحون بخــالف ذلــك, وبــام أنن
 عـن عقيـدة صحذب يف البحـث, فإننـا هنـا سـوف نفـلكوالتخابط وا
ِّاملعتزلة لنرب َ ُ ولـن هنـتم . َّينسبه إليهم هذا املـدعيي ئهم من اجلنون الذِ

باالستدالل عىل هذا املدعي بكـالم علـامء أهـل الـسنة, ألنـه خيـالفهم 
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وال يعتربهم, ولذلك فسوف نعارضه بقول من يزعم فيقول إنه تـابع 
 .)١(هلم, وهو يف حقيقة نفسه خيالفهم وال يقيم وزنا إال لنفسه

لفني يف الفـرق وامللــل إىل املعتزلـة عــىل  ينـسب أحــد مـن املــؤملو
عي, بـل كلهـم نـصوا َّدسبيل العموم أهنم يقولون بام يقول به هـذا املـ

رصاحــة عــىل أن املعتزلــة يعتقــدون بــأن اهللا تعــاىل عــامل بــام كــان ومــا 
ُسيكون, وأن علمه باألشياء ال يزداد, وال يطرأ عليه علـم مـا  ْ  يكـن ملِ

 .ًعاملا به
ِبعض اخلالفات بني املعتزلـة يف هـذا البـاب, َحن نعلم وجود نو ْ َ

أن اهللا تعاىل عامل بولكننا عندما ننسب إليهم عىل سبيل اإلمجال القول 

                                           
ف, حتـى يف طريقـة تعـاملهم مـع املـذاهب الحظ التشابه الكبري بني أمني نـايف والـسقا) ١(

األشـاعرة ويـرد والفرق, فالسقاف يف بداية أمر زعم أهنم أشعري, وهـا هـو اآلن خيـالف 
عليهم, وينسب إليهم ما ال يقولون به من األقـوال الظـاهرة الـبطالن, وصـار يـرجح علـيهم 

زيل, وهـا هـو اآلن وأما أمني نايف ذيـاب فقـد كـان يـزعم أنـه معتـ. الشيعة واملعتزلة وغريهم
 .يناقض مقوالهتم ويعارضهم, وينسب إليهم ما ال يقولون به
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ّباألشياء قبل وجودها, فهذا القول هو املعتمد عندهم, والذي يـصح 
 .ئلهقانسبته إليهم, أما األقوال األخرى, فينسب كل واحد منها إىل 

ّملعتزلــة يف حمــل خــاص, وســنذكر وف نبــني تفاصــيل قــول اســو
ولكن اآلن سنقترص عىل نقل كلامت . حينذاك وجوه اخللل يف أقواهلم

تبهم أنفسهم, أعني الكتـب التـي وصـلتنا عـنهم, لـئال يعـرتض كمن 
َمعرتض عـىل نقلنـا مـذاهبهم بواسـطة أصـحاب املؤلفـات يف الفـرق  ِ

 .وامللل
ـــ ـــق ـــد اجلب ـــايض عب ـــاب ارال الق ـــرص يف أصـــو( يف كت ل املخت
 يف الشاهد العلـم املحكـم ال يـصح إال مـن نٌهو عامل; ألو":)١()الدين

عامل, كالكتابة والبناء والصياغة, وما خلقه اهللا تعاىل أبلغ يف اإلحكام 
َمن قبل ذلك, نحو خلقه اإلنـسان   عجائـب مـا فيـه مـن الـصنعة عـىلِ

واألعضاء واآلالت وجماري الطعام والرشاب وغري ذلك, فيجب أن 
 .نه عاملحيكم بأ

                                           
 .١/٢١٠, "رسائل العدل والتوحيد"حممد عامرة, . نرشه د) ١(
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 )ٌزاملإ(
ً العامل منا يعلـم شـيئا دون يشء, ويف وقـت دون سألي: فإن قيل

 وقت? فام أنكرتم من هذا يف اهللا تعاىل?
, وهـو ًاُّلم, وال بأن جعله غـريه عاملـتعهو عامل لذاته ال ب: ل لهيق

ًعامل مل يزل وال يـزال بكـل معلـوم, كـام أنـه ملـا كـان موجـودا لذاتـه ال  ّ
ًل, كان موجودا فيام مل يزل وال يزال, وفارق الواحد منا حيتاج إىل فاع

 .هـا. " يف ذلك
ًن, املعتزلة ينكـرون أن يكـون اهللا عاملـا بـيشء دون يشء, ويف ذإ

ُّوقت دون وقـت, وينـصون عـىل أنـه تعـاىل عـامل مل يـزل و يـزال بكـل 
ن يعلـم اهللا  أٌّوهذا نص واضح ملن أراد عىل أن املعتزلة ينفـون. معلوم
ًىل شيئا مل يكن قد علمه من قبل وجود ذلك اليشء; ألنه تعاىل عامل تعا

مل يزل وال يزال بكل معلوم, وال يعلـم يف وقـت مـا مل يكـن يعلمـه يف 
إن مـا يوجـد يف بعـض األوقـات ويكـون قبـل ذلـك : وقت آخر, أي

ًمعدوما, فإن اهللا تعاىل يعلمه أزال أنـه يوجـد يف الوقـت الـذي يوجـد  ً
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ذلك الوقت ال يوجد, وال يطرأ عىل اهللا تعاىل علم مـا مل فيه, وأنه قبل 
 .يكن يعلم
 " :)١() والقدرإنقاذ البرش من اجلرب(ال الرشيف املرتىض يف قو

 وهو اإلله الواحد الذي ال حتيط به العقول, وال تتصوره األوهام, ف
ω çµ à2Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/ F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Áö/ F{$# ( uθèδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9$# 

ç Î6 sƒø: , الذي يعلم ما يكون قبل أن يكون, ]١٠٣: األنعام[  〉  #$
ف كان يكون, قد يويعلم ما كان وما سيكون وما ال يكون لو كان ك

ًأحاط بكل يشء علام, وأحىص كل يشء عددا  .اهـ. "... ً
ًهــذا نــص واضــح أيــضا عــىل أن اهللا تعــاىل عــامل باألشــياء قبــل ف ّ

 . وجودها علمه عىلقفكوهنا, وال يتو
م إنـه ث":)٢()رشح األصول اخلمسة(ال القايض عبد اجلبار يف قو

 .ـ رمحه اهللا ـ أورد يف آخر الفصل ما يلزم املكلف معرفته يف هذا الباب

                                           
 .١/٢٩٤حممد عامرة . , د"سائل العدل والتوحيدر" ) ١(
 .١٦٠, حتقيق عبد الكريم عثامن, مكتبة وهبة, ص"رشح األصول اخلمسة" ) ٢(
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ًلة القول يف ذلك أنه يلزمه أن يعلم أنه تعاىل كان عاملا فيام ال مجو
  وأنـه عـامل,وهيزال, وال جيوز خروجه عن هـذه الـصفة بجهـل أو سـ

ُبجميع املعلومات عىل الوجه الذي يصح أن تعلم   .ليهاعّ
ًا الذي يدل عىل أنه تعاىل كان عاملا فـيام مل يـزل, فهـو أنـه لـو مل مأ

َيكن عاملا فيام مل يزل وحـصل عاملـا بعـد إذ مل يكـن; لوجـب أن يكـو ْ ََ ً ن ً
ٍعاملا بعلم متجدد حمدث, وذلك فاسد ملـا نبينـه مـن بعـد, إن شـاء اهللا  ً

 .تعاىل
 يزال, هـو ًما الذي يدل عىل أنه ـ جل وعز ـ يكون عاملا فيام الأو

أنه ال يستحق هذه الصفة لذاته, واملوصوف بصفة من صفات الذات 
 .ال يصح خروجه عنها بحال من األحوال

بجميع املعلومات عىل الوجـه  أما الذي يدل عىل أنه تعاىل عاملو
ُالذي يـصح أن تعلـم عليهـا, فهـو أن املعلومـ ات غـري مقـصورة عـىل ّ

صح أن يعلمـه عـامل, إال يـِبعض العاملـني دون بعض, فـام مـن معلـوم 
ّيصح أن يعلمه سائر العاملني, فيجب يف القديم تعاىل صـحة أن يعلـم 
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ّوإذا صـح . مجيع املعلومات عىل الوجـوه التـي يـصح أن يعلـم عليهـا
َّوجب; ألن صفة الـذات إذا صـحت وجبـت, فهـذه مجلـة الكـالم يف  َ َ

 . اهـ ."هذا الفصل 
ضـع, ونرجـو أن وا هو كـالم القـايض عبـد اجلبـار يف هـذا املذه

 :يتنبه القارئ الكريم إىل ما  ييل
ل مـا بكـً القايض عبد اجلبار عـىل أن اهللا تعـاىل كـان عاملـا ّنص .١

املعلومـات كانـت معلومـة هللا ل فكـ. يمكن علمه فـيام مل يـزل
ّوكل ما صح علمـه فـاهللا. تعاىل فيام مل يزل ً تعـاىل يعلمـه أزال, َ

لـه بعـض املعلومـات مل  وال يصح بحال من األحوال أن يطرأ
 .يكن يعلمها

وأنه عامل باملعلومات عىل الوجه الذي يـصح أن تعلـم ": لهوق .٢
عـاىل  ت ال يعنـي بحـال مـن األحـوال اشـرتاط علـم اهللا "عليه

ًبوجود املعلومات, وإال لكان هذا مناقضا ملا وضحناه سـابقا  ً
ًن اهللا تعــاىل عاملــا فــيام مل يــزل, ومــن أنــه مل حيــصل لــه مــن كــو

أن اهللا تعاىل : ًمعلومات مل تكن أزال, ولكن معنى هذه العبارة
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ًيعلم املعلومات عىل مـا هـي عليـه, فـيعلم املعـدوم معـدوما, 
 يف دًواملوجود موجـودا, والـذي هـو معـدوم يف زمـان موجـو

 هـو يف ذهـن ًزمان, يعلمه كذلك, واملجمل يعلمه جممـال كـام
ليـه, كـل هـذا عاإلنسان, ويعلم تفاصيل الوجود عىل ما هي 

 .ثابت هللا تعاىل فيام مل يزل
ّسك هذا الذي يدعي االعتزال هبذه العبارة ليثبت أن القـايض ومت ُ ُّ

ٌسك باطـل كـام هـو ظـاهر  متـيرشط لعلم اهللا وجود املوجود املعلـوم, ُّ
 أن هذه العبارة تدل عىل ادعاؤهو ,بأدنى تأمل, بل معناها كام وضحته

َّأن املعدوم ال يعلم جمرد عناد  ُ َ ْ  .مكابرة منهوُ
زيادة يف إيضاح كـالم القـايض الـذي يمثـل املعتزلـة, ننقـل لـك و

للمخالف يف هذا و" :)١(هذه الفقرة من نفس الكتاب السابق, فقد قال
َالباب شبه, من مجلتها هو أهنم قالوا وجود ًمل يكن القديم تعاىل عاملا ب: ُ

ً يزل, ثم حصل عاملا بذلك بعد إذ مل يكـن عاملـا بـه, وهـذا ملالعامل فيام  ً

                                           
 .١٩٣, مكتبة وهبة, ص"صول اخلمسةرشح األ" ) ١(
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إنه : ًيوجب أن يكون عاملا بعلم حمدث, وربام يغريون العبارة فيقولون
ًا فيام مل يزل بأنه فاعل, وحصل عاملـا بعـد إذ مل يكـن, املتعاىل مل يكن ع ًٌ

 .)١(ًفيجب أن يكون عاملا بعلم حمدث عىل ما نقوله
ّاألصل يف اجلواب عن ذلك, أن العلم بأن اليشء سـيوجد علـم و

:  َّا لو قدرنا بقـاء هـذا العلـم لكـان ال خيلـوأنُبوجوده إذا وجد, بدليل 
ًإما أن يكون متعلقا, أو مل يكن متعلقا, وال جيوز أن ال يكـون متعلقـا,  ً ً

وإذا تعلـق فـال خيلـو إمـا أن يكـون . قتيض انقـالب جنـسهيألن ذلك 
ــه متعلقــ ــا بأن ــه ســيوجد; ال جيــوز أن يكــون متعلق ًا; بوجــوده, أو بأن ً

سيوجد ألنه موجود, والعلم ال يتعلق باليشء إال عىل ما هو بـه, فلـم 
 .اهـ. "ًيبق إال أن يكون متعلقا بوجوده عىل ما نقول

ٌار بكل وضـوح أن اهللا عـامل  بذا الكالم يثبت به القايض عبد اجلهف ِ
عىل ما هو عليه, وال يلزم حدوث العلم, بل هو فيام مل يزل بام ال يزال 

 .ديملقعامل بام ال يزال أو بام حيصل بنفس العلم ا

                                           
 . ال خيفى أن هذا كله رسد لكالم املخالف, وليس كالم القايض عبد اجلبار) ٢(
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َا تبــني هــذا, فكيــف يــصح هلــذا املــدعي اتبــاع املعتزلــة يف هــذا ذإ َّ
العبـاد, إال  ُالعرص الزعم بأن اهللا تعاىل ال يعلم األشياء, ومنهـا أفعـال

ِ خمـربا بغـري حقيقـة مـذهب أال يكون يف هذا الكالم! حال وجودها ? ً ْ ُ
َمن يدعي متابعتهم واالنتساب إليهم? َّْ َ! 

ــد اممــو ــه كــالم القــايض عب ــا ب ــا رشحن ــد م ــار, وخاصــة جلا يؤي ب
,  "املحـيط بـالتكليف " كتـاب  يف قالـه ماالعبارات التي أرشنا إليها ـ 

َوذلك عندما تكلم عىل الصفات, وأن بعضها له مت ُ َّلـق وبعـضها ال, عَّ
ٍّأحكام كـل فقـالثم ذكر  ُ مجلـة القـول يف هـذه الـصفات أهنـا ال و": )١(َ

ًمـا لـه متعلـق, نحـو كونـه قـادرا وعاملـا : خترج عن وجهـني; أحـدمها ً ّ َ ُ
ًدا وتاركا, والثاينيرمًومدركا و ًما ال متعلق له, وهذا نحو كونه حيا : ً َّ
 .ًموجودا
ه ّا خيتص به لذاته من الصفة التي تقتيض هـذه الـصفات, فـام لـوم

ّلق, فال بد من دخول رضب من اإلمجال يف العلم بكونـه ـ تعـاىل ـ عتم
 : عليه من وجهني

                                           
 .١/١٠٨ " املحيط بالتكليف " ) ١(



 

 ٣٥ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ًحصول العلـم بـه مفـصال إنـام يكـون بعـد أن نعـرف ن أ: أحدمها
ته ومدركاته ومجيع مراداته ومكروهاته, وذلك مما امومقدوراته ومعل
ًبه مفصال ال طريق للعلم ّ. 

أن نعـرف كونـه عليهـا مل يـزل أن غاية ما يمكن يف ذلك, : لثايناو
ًوال يزال, أعني كونه قادرا وعاملا, وهذا مما علـم عـىل طريـق اجلملـة ً ,

أال تـرى أن العلـم بكــون الـذات عــىل صـفة يف وقــت خمـالف لكوهنــا 
 عىل التفصيل, وإن كـان مـا نيفرعليها يف وقت آخر, فكيف نكون عا

 .يمكن التفصيل ليس إال ذلك وما شاكله عىل ما نبينه
ّأما ما ال متعلـق لـه, فمـن حيـث إنـه ال متعلـق لـه يـشار إليـه ال و

نه تدخله الطريقة األخرى; ألن لكُيدخله هذا الرضب من اإلمجال, و
ًن الذات موجودا يف وقت خمالف للعلم بوجودها يف وقت وكبالعلم 

 .ما هو عليه يف ذاتهوًآخر, وهكذا احلال يف كونه حيا 
 :اذا تقررت هذه اجلملة, قلنإف
ّما ما ال متعلق له, فسبيل العلم منا أن نعلم كونه عليهـا مل يـزل أ

صفة ال جيوز عليه, عىل ما نقوله يف كونه الّوال يزال, وأن خالف هذه 
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ًحيــا وموجــودا, وعــىل مــا نقولــه فــيام هــو عليــه يف ذاتــه, وال يشء يف  ً
ً ذلـك كونـه سـميعا بـصريا; ألنـه يفك, ويـدخل لالتفصيل أبلغ من ذ ً

 .ً إىل كونه حيا ال آفة بهجعرا
ّأما ما له متعلق, ففي كونه قادرا ال بد من أن نعرف ما ذكرنـاه و ً َّ

ّونه كذلك, فيام مل يزل وال يزال, وال بد أن نعرف أنه ال ينحـرص  كمن
ُّمقدوره يف اجلنس والعدد, إذا صح كونه مقدورا له, فأما مـا اليـصح  ّ ًَ

ًكونه مقـدورا لـه, بـأن يكـون مقـدورا ل ًغـريه أو يـصح كونـه مقـدورا ً
صح فيـه تعـاىل أن يقـدر عليـه, وجيـب أن نعـرف أن املنـع يلغريه, فال 

ّعليه غري جائز, وأن كل ما يقدر عليه فال بد من أن يـصح منـه إجيـاده 
 .ُّعىل الوجه الذي يصح وجوده عليه

ّ كونه عاملا, ال بد من أن نعرفه كذلك مل يـزل وال يـزال, وأن يفو ً
 مـا نحتـاج ىل تتناهى عىل كـل وجـه, وال نحتـاج يف هـذا إمعلوماته ال

ًإليه من التفسري يف كونه قادرا, وجيب أن يكون عاملا بكل معلوم عـىل  ً
َوجه يصح أن يعلم عليه من طريق اجلملـة والتفـصيل وبـرشط وبـ َ ْ ُ  الّ

 . اهـ ."رشط 



 

 ٣٧ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 . أكمل بيان ما يتعلق بصفة اإلدراك وغريهامث
ّ ترى بعينك النص الواضـح عـىل −يم  أهيا القارئ الكر−أنت و

 عامل بام يصح علمـه بـه, وهـو مـا ال هنايـة لـه, مل يـزل وال ىلأن اهللا تعا
 .يزال, وال يطرأ عليه علم حادث

ه وجـعـىل ال(عبارته األخرية برهان عىل صحة تفسرينا جلملـة و
رشح  "التي ذكرناهـا ونقلناهـا مـن كتـاب  ) الذي صح أن تعلم عليه

ّ وبذلك ينهدم كل ما يمكن أن يتعلـق بـه املـدعي ," األصول اخلمسة
عارص من عدم داللة هذه العبارة عىل ما نقول, أو مـن داللتهـا عـىل ملا

فهـذا . أنه جل شأنه ال يعلم املعدوم إال بعد وجوده أو حـال الوجـود
 .تفسري باطل منكر

أمل كيـف يفـرق القـايض عبـد اجلبـار بـني الـصفات املتعلقـة تو
ملتعلقة لتعلم دقة كالم أهل السنة حينام وضحوا ذلك والصفات غري ا

عبارات أجىل مما نقلناه عن املعتزلة, وأقام أهل السنة الدالئل عليها, ب
َوتعلم منه أيضا مدى جهل من اعرتض عـىل أهـل الـسنة يف كالمهـم  ً

 .اتعىل التعلق



 

 ٣٨ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ْآلن, فلنتأمل يف هذا النص الواضح الذي ننقله عن صـاحب او ْ
 , وهو الشيخ تقي الدين العجـايل املعتـزيل, فهـو "صاءاالستق"كتاب 

ّرصيح جدا فيام نقول, وخيالف متامـا مـا ينـسبه مـدعي إمـارة املعتزلـة  ُ ً ً
 ):مل فيام مل يزل بكل معلوماسألة يف أن اهللا تعاىل عم(:)١(إليهم, قال

لذي نذهب إليه يف هذا الباب, أنه تعاىل عامل يف كل وقت بكـل ا
قـائق احل, وأنـه يمكـن أن يعلـم يف كـل وقـت مجيـع ُما يمكن أن يعلم

املفــردة, مثــل حقيقــة اجلــوهر والــسواد والبيــاض ومــا أشــبه ذلــك, 
 ويمكن أن يعلم من ذلـك املوجـود واملعـدوم, ويمكـن أن يعلـم فـيام

يوجد منها أهنا متى توجد وأين توجد وكيف توجد, ويمكن أن يعلم 
راجعــة كانــت إىل ُمجيــع مــا يعاقــب عليهــا مــن الــصفات واألحكــام 

الثبوت أو إىل النفي, ويعلم ما يستحق هلـا وعليهـا, ويعلـم مـا يـصل 
 .إليها من ذلك وما ال يصل

                                           
, لتقي الدين العجايل املعتزيل, طبعـة "الكامل يف االستقصاء فيام بلغنا من كالم القدماء") ١(

 .وزارة األوقاف, مجهورية مرص العربيةاملجلس األعىل للشؤون اإلسالمية, 



 

 ٣٩ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ًأبـدا, ال ختفـى عليـه خافيـة, وال  و)١ً(نه تعاىل عـامل بـذلك أوالأو
يعزب عنه مثقال ذرة, ويستحيل أن يتجدد يف الوجـود ذات أو صـفة 

 .يام مل يزلًلذات إال ويكون معلوما له قبل ذلك ف
ّأيب عــيل وأيب هاشــم وقــايض القــضاة, : هــو مــذهب شــيوخناو

 .حممود اخلوارزمي والشيخ أيب احلسني البرصي, والشيخ ركن الدين
ً اسـتدالال −ّنـور اهللا قـربه−قد قـرر ذلـك شـيخنا أبـو احلـسني و

 :ًووصفا كأنه قطب بذلك عىل العاملني, فقال
ام سـيكون, وبـام كـان لـو مل وبام يكون, وبـ, نه تعاىل عامل بام كانإ

يكن كيف كان يكون, وبام يكون لـو مل يكـن كيـف كـان يكـون, وبـام 
 .ونكسيكون لو مل يكن كيف كان ي

لذي ذكر مثل ذلك فيام مل يكن احلـال, وفـيام ال يكـون احلـال, او
 .وفيام ال يكون لالستقبال

                                           
 ).ًأزال(كذا يف املطبوع, ويمكن أن تكون ): ًأوال () ١(



 

 ٤٠ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ن أ يحكى شيخنا أبـو احلـسني عـن شـيخنا أيب القاسـم البلخـو
ِل العلم باملعدومًجهام حيي  يفّ هللا ال يعلـم الـيشء إالا ّإن: فقال لـذلك, َ

 .دوثه حِحال
ًا فـيام مل يـزل ملاهللا تعاىل عا لو كان: ن هشام بن احلكم أنه قالعو

ّلكان عاملا بأن   .سم يتحرك وأن السامء موجودةاجلً
ًما هشام بن عمرو فإنه أحال أن يسمى اهللا عاملا باألشـياء فـيام أو ّ
ً ذلك يقتيض كون املعدوم شيئا, واملعـدوم عنـده لـيس بـيشء, مل يزل,

ّ عاملا فيام مل يزل, وإن− عز وجل −ومل يمنع من كون الباري  ام منع مـن ً
ُأن يوصف معلومه بأنه يشء  َ  . اهـ ."َ

هذا النص عىل طوله مفيـد غايـة اإلفـادة, ويكفـي أنـه مـن أحـد و
ّ املعتزلة, وهو يرصح بهًمشاخيهم, وكتابه مفيد جدا يف التعرف عىل مذ

بأن اهللا عامل باألشـياء قبـل وجودهـا, وبأنـه لـيس مـن رشط −كام تراه −
َعلمه أن يوجد املعلوم َ. 



 

 ٤١ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

كفي ما نقلناه يف تأكيد مـذهب املعتزلـة يف هـذه املـسألة, ومـا يو
َاضطررنا إىل ذكره إال ألن هذا املدعي نسب إليهم خالف ما يقولون,  ّ

 !نه معتزيلأعم يزو



 

 ٤٢ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 
 

  ه أن اهللا ال يعلم أفعال العباد معز
 إال عند حصوهلا ووجودها

 
د رأينا العديد من النصوص من كالم املعتزلة يرصحون فيهـا لق

َّبأن صفة العلم هللا تعاىل من الصفات املتعلقة, أي التي هلـا متعلقـات,  َ ُ
ــنقص ــد وال ت ــا ال تزي ــه عامل . ًوكالمهــم واضــح يف أن متعلقــات كون

إن كون اهللا : َّ أن هذا املدعي يقول−لعزيزاقارئ أهيا ال−ولكن سرتى 
ّعاملا صفة ذات ال متعلق هلا, وال يصح أن يكون هلـا متعلـق, ومعنـى  َّ ً

ً يعلـم شـيئا أصـال,  الّنـهلك تعاىل هي له يف ذاتـه, وِأن عاملية اهللا: ذلك ً
ّ بـد ال":)١(َّهذا هو معنى نفي املتعلق, وهذا هو قول هذا املـدعي, قـال

 التأكيد عىل القـول بـأن اهللا عـامل ال جيهـل هـو صـفة ذات ال من إعادة

                                           
 ."  جيهلالاهللا عامل  " من كتابه ٨ ص) ١(



 

 ٤٣ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

لـم, فهـي صـفة فعـل, عيصح أن يكون هلا متعلـق, أمـا كونـه علـم وي
ّولذلك فلها متعلق, فال بد من عدم اخللط بـني صـفة الـذ  التـي ال تاّ

يصح الوصف بأضدادها, وبني صفة الفعل التي يصح ربطها بوجود 
ّال بد من ربطه بمتعلقه عىل الصورة التي لقها, فالعلم باملعلومات تعم

 .اهـ. "يصح هبا, فيعلم ما خيلق, ويعلم ما يقع 
َ وهو مثل كالم م,ا هو كالمهذه ُ ْ وأنت تراه .  يعقل ما يقولال ْنِ

 عـن تعلـق صـفة الـذات; وبـني ّخلط بني الفعل الذي هو لفـظ معـرب
 :تاتافدة وهتديصفة الفعل, ويف كالمه تناقضات ع

َّون اهللا عاملا ال متعلق له, وهذا معناه و جعل كهف إن كان يعقل −ً
 .نفي حصول العلم هللا تعاىل بأي معلوم −ما يقول
أن : من صـفات األفعـال, وهـذا معنـاه) علم(و ) يعلم (لجعو

. ًاهللا يعلم ما مل يكن يعلم, أي إنه جييز أن يعلم اهللا بعد أن مل يكن عاملـا
ف كيـالعتـزال تنفـي ذلـك, ف مـن أئمـة اةوقد أتيناك بنصوص رصحي

ــساب إىل  ــدعي االنت ــا امل ــصح هل َّي ــشيخ املّ ــسه ب ــسمي نف ــة وأن ي عتزل
 .املعتزلة



 

 ٤٤ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

صــفة ": م تــراه قابــل بــني صــفة الــذات وصــفة الفعــل, فقــالثــ
بمقتـىض ل , وكـان الـالزم أن يقـو" اهّالذات ال يصح الوصف بضد

 يعتقـده مـاح الوصف بضدها, وهـذا هـو يصإن صفة الفعل : املقابلة
إن صـفة : هللا باألشـياء قبـل وجودهـا, ولكنـه لتالعبـه قـالا ِهلجْن ِم

 متعلقـة مّالفعل يصح ربطها بوجود متعلقها وجعل صفة يعلـم وعلـ
 .فقط بام يوجد ويقع وحيصل

نه خيالف كالم املعتزلة الـذي نقلنـاه إّ ذا الكالم مع هتافته إالهو
َّ أن كون اهللا عاملا هي صفة هلـا متعلـق, وأن من لك متعلقاهتـا ال تزيـد ً

 .وال تنقص
علـم املعلومـات ي ":)١(و جيعل العلم من باب الفعل, فقد قالهو

عاىل, مثلها مثـل إرادتـه  تىل ما هي عليه, وهذا العلم صفة فاعلية هللاع
دثة ال يف حمل, فاهللا يعلم ما خيلق ويعلم ما حيدث مع رضورة حاتعاىل 
 .هـا. " الزمني واملكاين عن علم اهللايدفك الق

                                           
 .٨, ص" اهللا عامل ال جيهل " ) ١(
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

يلـزم عنهـا الفعـل, : ِّذا يرصح بأن علم اهللا صـفة فاعليـة, أيهف
ادة مـن جهـة أن اإلرادة حادثـة ال يف رصفة مؤثرة, وشـبهها بـاإل: أي

إذن هو يعتقد أن العلم حادثـة ال . حمل, ومع ذلك فهي صفة هللا تعاىل
 . ّيف حمل, ومع ذلك فهي صفة هللا تعاىل

بـام :  وبـام حيـدث, أيهللالقـه االعلـم ال يتعلـق إال بـام خين كد أأو
إن اهللا عـامل بـام سيحـصل وباألشـياء قبـل : ًمثال, ومل يقلس خيلقه النا
 .حصوهلا
فعند أصحاب اجلهـاالت, كـان  ": ١٨َّال هذا املدعي يف صقو
. "ن معه العلم بكل املعلومـات, وجيـرون عليـه اسـم القـدرة ااهللا وك

 .اهـ
ِكذا يقول لركوبـه مـتن غـروره, ويغـه ُ َ ْ الط ويـشوه مـذهب مـن َ

ُيقول بأن اهللا عامل بكل املعلومات وال يطرأ عليه علم بيشء مل يكن قد  َ ٍ ٌ
اهللا كـان وكـان معـه العلـم بكـل  "ِّعلمه, فيعـرب عـن هـذا املعنـى بـأن 

اير بـني اهللا وعلمـه, غـ, وهذا منه إهيام بأهنم يقولـون بالت "املعلومات 
ِوهذا من خترصه عليهم, فعلم اهللا ص ِِ ُّ َ فته وليست هي غريه وال عينـه, َ
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بنفسه كـام  إهنا كلها غري اهللا, بل اهللا عامل: ومعلومات اهللا تعاىل ال يقال
 .يعلم غريه
ِّ قال بقوهلم, ويـشبه قـوهلم بقـول منعرتض عىل أهل السنة ويو

 يعني قبول ما − ومثل هذا القول ": ١٩اليهود والنصارى فيقول ص
مة, فالكلمة عنـد النـصارى ال هـي  الكل−نوم قاله النصارى عن األق

وقبـول مـا قالـه اليهـود, فهـم ...  ": ثم يقـول, "...  وال هي غريههللا
َن الرشيعة وجدت ال حمالة قبل أن خيلق العامل إ: يقولون ْ ُ ِ يف صدر اهللا (ُ
أن الكونيات : − وحزب التحرير منهم −, وعند أهل السنة )أو عقله

ىل عـ ةخلوقات األخـرى القـادرالرشعيات وسلوك البرش وأفعال املو
الفعل, وظهور الظواهر الكونية واحلياتية والطبيعية كلها معلومـة لـه 

 .اهـ  ." لتعاىل منذ األز
ْ إمعانـه يف تيهـه, − باإلضـافة إىل إفكـه  −َّشكلة هـذا املـدعي مف ِ ُ

 شـبهة, البـدنى شبهة, بل ألل قوواندفاعه, بل هتوره إىل القبيح من ال
َ عىل من خيالفه بأي طريقة, وال يتورع يف أثناء ذلـك عينفهو يريد التش

من الكذب عليه, وقد عرفنا ذلك فيـه ومـن الوقيعـة بـه لـدى النـاس 
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َمن كان هـذا ديدنـه فـال يـستغرب منـه أن جيعـل قـول  و.ولو بالباطل ُ
ًأهل السنة شبيها بقول اليهود والنصارى, وتعسا لـه ثـم تعـسا, فـأين  ً ً ّ

ــاليهود ! اك ?ذهــذا مــن  ِّمــشبهة, والنــصارى قــالوا بانتقــال بعــض ف
 يّا الــدعهــذيــز جيَاألقــانيم وحلوهلــا, فهــم أثبتوهــا جــواهر, فكيــف 

 !هبم ? ّةنلسوتشبيه أهل ا ّةتشبيههم بأهل السن
 ": ِّما يرصح به نـص احلـديث يف مـسلم هـو ": ٢٨ال يف صقو

, فأين هو موضوع العلم األزيل الـسابق  "وتؤمن بالقدر خريه ورشه 
 . اهـ ."مويل للكونيات والرشعيات من جهة? شال

ًذن هــو ينكــر بــرصاحة كــون اهللا عاملــا باألشــياء قبــل حــصول إ
 .األشياء
يف القرآن وهـذه ل ه ":  فيقول٣٠ِّيرصح بوضوح أكثر يف صو

َّاألحاديث أن اهللا يعلم األشياء قبل وقوعها, وما يعلم أنـه يقـع ال بـد  ُ
ِعلأن يقع, وأنه ال يقع يشء إال مما  مه? إذا كانت هذه اجلمل ال تعنـي َ

 .اهـ. "اجلرب فام هو اجلرب? 
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بأن اهللا ال يعلم األشـياء قبـل  َّذا كالم رصيح من هذا املدعيهو
 . القرآن وال يف السنةيفحصوهلا, وأن ذلك ليس 

هللا ا ّإن القول بأن: ًزيد هتافتا فوق هتافته يف هذه املقولة, فيقوليو
كـون : اجلـرب, يعنـي اجلـرب هللا, أي ا هو عـنييعلم األشياء قبل حصوهل

وهذا ال يقول به إال جاهـل أو ! ًاهللا جمبورا, وكون املخلوقات جمبورة 
 املـدققون أن العلـم ال ءِّمبتدع حيركه هواه ال عقله, فقد أوضح العلـام

ًيــستلزم اجلــرب, وكــون الفاعــل عاملــا بأفعــال نفــسه قبــل أن يفعلهــا ال 
وسوف نتكلم عـىل . ًكونه خمتارا , بل هذا عنييستلزم أنه جمبور لعلمه

 .هذه املسألة يف وقتها إن شاء اهللا تعاىل
ُّال هذا اجلهني يف صقو العلم بالكليات دون اجلزئيات,  ": ٤١َُ

انني العامــة والــسنن الكونيــة واحلقــائق اإلنــسانية قوأي العلــم بــال
, أما اسـتعامل ًالنفسية, وهذا يعني أن اهللا عامل بأنه خلق اإلنسان خمتارا

, بعلم اإلحاطة لوقوعـهياره عىل هذا الوجه أو ذاك الوجه, فيعلم تاخ
 .اهـ. "وليس بعلم أزيل أو اكتسايب 
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يــان أفعــال أعذا الــنص فيــه تــرصيح بــأن اهللا تعــاىل ال يعلــم هــو
ــ بعلـم اإلحاطـة !اإلنسان إال بعد وجودها, وهذا هو املقصود ـ عنده

 .ًللوقوع وليس سابقا لهإن العامل تابع : لوقوعه, أي
ــو ــم  ": ٤٢ ص يفال ق ــضني لعل ــوالت الراف ــن مق ــم م ــا يفه م

ادث بكـل  وحـواإلحاطة, أن اهللا عامل بام سـيكون مـن أشـياء ووقـائع
كون, والـالزم مـن ذلـك  يتفصيالهتا وجزئياهتا, أي بام سيكون كيف

ّأن اهللا عامل يعلم هو جمموع املعلومات, وال بـد مـن تفـسري لكيـف أن 
اته, واإلنسان جمبـور ملعلومـات مملعلوّال يكشف عن أن اهللا جمبور هذا 

اهللا, وهذا يناقض معنى األلوهية, ويتعارض مع العـدل, وخلـق أفعـال 
َالعباد من قبلهم, وخلق اهللا لكالمه   .اهـ. "ِ

َّم رصيح فيام ننسبه إىل هذا املدعي, فهـو يعتقـد أن اهللا الا الكذه
ّهلا أو عنده, وتأمل يف اضطراب تفكريه ال يعلم األشياء إال بعد حصو

ًكيف استلزم من ذلك كون اهللا جمبورا ملعلوماته, وقد أرشنا إىل فـساد 
 .هذا الوهم
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 ول بأن علم اهللا هو جمموع املعلومات, وال شـكيقأمل كيف تو
ّ يف وجود فرق بـني العلـم واملعلـوم, فكيـف يقـول هـذا ? مـا هـذا إال

صوم خلـا القـول; ألنـه يريـد أن يلـزم اال يتورع عن هـذ ّهولكن. هلهجل
َّبوجــود املعلومــات القديمــة مــع اهللا, مــع أن هــذا غــري الزم, كــام هــو 

 .واضح
ــضحك و ــدمات ت ــن املق ــائج م ــتلزامه للنت ــة تفكــريه واس ُطريق

ن الــشواهد عــىل ذلــك, منهــا مــا قالــه يف  مــالعلــامء, ويوجــد العديــد
ًجاما مع أي ليس انس−إن األشاعرة منسجمون مع أنفسهم": ٤٣ص

عامل بعلم أزيل ال هو هو وال هو غـريه, بـل  إنه: حينام قالوا −املوضوع
هو علمه الكـيل الـشامل, الـذي يرتتـب عليـه أنـه يعلـم األشـياء قبـل 

ع, وأنــه ال يقــع يشء إال مــا يقـّيقــع ال بــد أن  هّوقوعهـا, ومــا يعلــم أنـ
لة علمه, وهلذا من الطبيعي أن يعمد األشاعرة لرفض األسباب الفاع

 . اهـ."
ا مـ ّالمه هذا فيـه تـرصحيه بعـدم علـم اهللا بـام سـيكون, إال أنكو

أردنا لفت النظر إليه هو التالزم بـني نفـي األسـباب الفاعلـة و علمـه 
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 الذي دفع األشاعرة إىل القول ببَّاملحيط باألشياء, فهو يدعي أن الس
 وهذا َبنفي التأثريات اخللقية للحوادث, هو قوهلم بالعلم بام سيكون,

 .ًيس صحيحا كام يفهم من علم التوحيدلقول باطل, والتالزم بينهام 
اك هــذا الــنص الــذي يــرصح فيــه بــام نــسبناه إليــه, قــال يف هــو
ًا لنظريـة دمـإن خطورة العلم األزيل أو السابق من كونه ها ": ٤٦ص

 ذات اهللا إىل أنه أسري لعلمـه الـسابق, فـاهللا ًالّالتكليف من جهة, وحمو
  ." قـد علمـه يف األزل العجز يف الكونيات من أن يفعل إال ميف حمل ا

 .اهـ
ُّذا كالم تافه ساذج متجه العقول واألفهام, فهل الفاعل الـذي ه

ي علمه لذًيعلم ما سوف يفعل يكون عاجزا; ألنه أراد أن يفعل هذا ا
ِّإن من يقول بذلك متهافت يف أشد حاالت التهافت! ? َ. 

ــا أرى أن هــذه النــصوص أو ــة ن ــه كافي ــي ســقناها مــن كالم الت
يدته التي نسبناها إليه, وهي أن اهللا تعـاىل ال يعلـم األشـياء قإلثبات ع

ًإال حال وجودها, وهذا يعني أن اهللا يكون جاهال ثم يـصري عاملـا بـام  ً
نام حرصنا عىل توضـيح نـسبة هـذا القـول إليـه مـن وإ. حيدث ويوجد
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لـئال يلجـأ إىل −لـذلك ٌّ وإن كان نص واحد أو نصان يكفي −كالمه, 
أنـتم مل تفهمـوا مـا : ومـدلوالت الكـالم ويقـول التالعب يف األلفـاظ

مـوه, ولـن يـستطيع منـصف أن يـشك يف أن أمـني تفّأريد قولـه أو حر
َنايف ذياب يعتقد هبذه العقيدة الباطلة التـي تثبـت الـنقص هللا تعـاىل, 

 كمعبــد −ُّوهــي العقيــدة التــي رفــضها املعتزلــة, وردوا عــىل القدريــة 
ًا نـصوصا مـن كالمهـم تبـني دن لقوهلم هبا, وقد أور−اجلهني واجلهم 

 .يانب ّه أشدحّضتوذلك و
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 :ولناق ّمه أنزع

 )شياء قبل حصوهلاألابَّإن اهللا عامل (
 !ً جمبورااهللان كو يلزم منه 

 
َا القول الدال عىل عدم علم قائله بام يقول, قد صـدر مـن هذّن إ َ

ه مـن دًيزعم أن اهللا لو كان عاملا بام سيكون وبام يوجَّهذا املدعي, فهو 
ًاملوجودات لصار علمه بذلك مستلزما لكونه جمبورا لعلمه ً. 

د نقلنا فيام مىض بعض كالمه الذي يربهن عـىل اعتقـاده هبـذا وق
قلنا لكالمه الذي يدل عىل قوله بـأن اهللا تعـاىل  نالقول الفاسد يف أثناء

دها, ولكن سنخصص هذا املوضـع لنقـل غري عامل باألشياء قبل وجو
ًىل زعمه أن كون اهللا عاملا أزال باألشـياء عـىل مـا عبعض كالمه الدال  ً

 . قبل وجودها إن وجدت وإن مل توجد: هي عليه, أي
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هل األشـياء قبـل جيهللا تعاىل ا ّإن: وهذا القول يعني بكل وضوح
قـول وهـذا ال. وجودها, وأنه ال يعلـم إال املوجـودات عنـد وجودهـا

ــ ــالف ألدل ــسنة, وخم ــرآن وال ــالف للق ــضال خم ــل ةّال ــالف ,العق  وخم
 .َّللمعتزلة الذين يزعم هذا املدعي أنه ينتسب إليهم

ًصف املدعي هذه املسألة, وهي كون اهللا عاملا بام سيكون, بأهنا ي َّ
ويعنــي بــذلك جــرب املخلوقــات , )١(جلــرب ا فكــرةيف ّســبب أســايس

 .واخلالق
اء النقــاش مــع أفــراد أو ثنــتبــدو أ ": ١٠َّال هــذا املــدعي يف صقــ
لورة معنى أن اهللا عامل ال جيهل, رضورة الرتكيز عىل فهم ذلك, لبجماميع 

ه تلينفـي العلـم األزيل الكـيل الـسابق الـذي حـص: األول: ًمقيدا بقيدين
اجلرب لذات اهللا, ونفي القدر السابق عىل املكلفني, ليكـون املكلـف عـىل 

 . اهـ ."اخليار قبل الفعل ومعه 

                                           
 .٧ص ) ١(
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يف مـا ال يـزال  ًملا بأفعاله ومـا سـيكونعا −اىل تع −ذن كون اهللا إ
ًيستلزم كون اهللا جمبورا, وأيضا علم اهللا بأفعال املكلفني قبـل وقوعهـا  ً

 .ّاملدعيا يستلزم كوهنم جمبورين عىل تلك األفعال, هذا ما يدعيه هذ
هـو المه باطل, فعلـم اهللا لـيس بمـؤثر يف أفعـال العبـاد, بـل كو

شـياء كاشف عام سيكون من األشياء قبل كوهنا, سواء كانت تلك األ
ًأفعاال هللا تعاىل أو كسبا من العباد ً. 

علم اهللا هبا مجيعها ال يستلزم اجلرب ال هللا تعاىل وال للعباد, بل هو و
  من علم ما يفعله قبل أن يفعله, ومـع ذلـكارحمقق لالختيار, ألن املخت

ًيعلم فعله إال حال الفعل ملا كان اختيـارا لـه, وملـا اختاره بإرادته, ولو مل 
 .ًرااكان خمت
فمعنى األزل تثـور عليـه أمـور كثـرية, أوهلـا  ": ١٢ال يف صقو

أن اهللا تعاىل قـادر ال يعجـز, : وأكثرها أمهية هذه النتيجة التالية, وهي
ْن أن يفعل إال مـا سـبق يف علمـه أنـه يفعلـه, أال يرتتـب مكولكنه ال ي
 أن اهللا عاجز عن إنزال املطر من السامء عىل بلـد جتمـع فيهـا عىل ذلك
أرون جيـ يؤدون صالة االستسقاء مرفوعـة أكفهـم إىل الـسامء نمصلو
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ذا كـان بعلمـه الـسابق أنـه إّ لن يـستجيب هلـم إال هّأن... رسنكبقلب م
 . اهـ ."! يستجيب ?

ل ٌذا جرب هللا تعـاىل, فنقـوه ّهذه الرسالة اهلالكة أنف عي مؤلّدي
ل هل يمكـن أن يكـون اهللا تعـاىل غـري عـامل بـام سـيكون قبـ: له ونسأله

 كونه? 
لداعني قبـل وجـودهم? وإذا ا ِؤالء هَأمل يكن يعلم وجود: عنيي
 كن يعلم أنه جييبهم إىل دعائهم أو ال جييبهم? يْ علم أمل

ّاملـا هبـم وال بـدعائهم أصـال إال عنعـم, مل يكـن اهللا: أنت تقـول ً ً 
هللا مل يكـن ا ّإن: ًقبل ذلك, وبناء عىل ذلك أنـت تقـولني وجوده ال ح

ًجابة وال بالدعاء أصال, هذه هـي حقيقـة قـول تًعاملا ال هبم وال باالس
 .يعّهذا املد
ٌهــو هبــذا الكــالم يــرصح بــأن اهللا جاهــل هبــم قبــل وجــودهم, و ِّ

, وجاهل بإجابتهم قبل حصوهلا هموجاهل بدعائهم قبل وجود دعائ
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 حيــصل العلــم? هــل حيــصل مــع اإلجابــة أو  فمتــى,−ذا حــصلتإ −
 بعدها أو قبلها?

وجـود ل قمعها; يلزم أن التخصيص وعلـم اهللا مـساو: ا قلتذإ
ًقطعا, وهـذا هـو مـا يقـول ث َات مساوقة تامة, فيلزم أنه حادوقاملخل

 .به, وإن زعم أنه ينفيه
 . , ويلزم عنه اجلهلالبعدها; فهو حم: وإذا قلت

 قبلها بلحظة واحدة أو حلظـات? ومـا بلها; فهل هوق:ذا قلتإو
وإذا استحال التخصيص لزمك القول ? ٍن دون آنبآاملخصص للقبل 

. ال بمكـان وجود اهللا تعاىل ال بزمانو ّ بزمان, وذلك ألنها البأنه قبل
هـو  إنه قبلها ال بزمان, هـذا: وقولنا. وهذا هو قولنا, وهو ال يقول به

 .لكذّ  له إالنىقديم, ال مع هّوإن ,ّإن علم اهللا تعاىل أزيل: معنى القول
 مــن أيــن يلــزم العجــز إذا علــم اهللا مــا ســيحدثه واختــار أن مثــ

طـل; ا قـول ب− إن قلت به −حيدثه? هل هو عجز عن ما حيدثه? فهذا 
ِ حمدث له, أمهّألن دثه وهـو يعلـم حي ْال حيدثه وال يريد أن ّو عجز عام هُ
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 هو العجز; لزمك إثبات العجـز هذا: لتق ْدثه? فإنحي ْال يريد أن هّأن
ّهللا تعاىل عىل قولك أنت أيـضا; ألن هللا تعـاىل يف كـل حلظـة زمانيـة ال ا ً

مــور ألإنــه خيلــق بعــض ا: ذا قلـتإّ لــق بعــض األمــور, إالخي ْيريـد أن
ًما ال يعلمه فهـو جاهـل بـه مطلقـا سـواء كـان معـه أو  اّويعلمها, وأم

لمـه بوجـود زيـد وهو قول قبـيح ومتنـاقض, فكيـف أجـزت ع. قبله
ْكن مثال ? فزيد إمـا أنساال ٍيدز ِله بحركةجهًمتحركا, وقلت ب كـون ي ً

ّمتحركا أو ساكنا, فإذا علمه اهللا أن ً لـم عاآلن متحرك, فإنه جيـب أن ي هً
فإن أنكرت هذا أنكرت البدهيي, وإن صححته, . اآلن غري ساكنه ّأن

 .َفتكون قد قلت بعلم اهللا تعاىل باملعدوم
ًركــا أو تح هــل اهللا تعــاىل عــاجز عــن جعــل زيــد م:فيقــال لــك

 ًساكنا? 
 .نعم: إن قلت

ّعارضت وأنكرت البداهة املجوزة حلركة زيد وسكونه َ . 
 .ال: وإن قلت
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ً عـن جعلـه سـاكنا, تكـون قـد زًفإن كان زيد متحركا, فاهللا عاج
ْسفسطت أيضا; ألنك إن ًيعجز عن جعله متحركا حـال كونـه : لتق ً

ّ بعجــز أصــال; ألنــًســاكنا; فهــذا لــيس ل حــراجــع إىل عــدم قبــول امل هً
هللا ال يمكـن أن ا ّنوإن أردت أ. هذا لـيس حمـل الـسؤالم ث. للضدين
ًملتحرك ساكنا بعـد حركتـه, تكـون قـد ناقـضت العقـول, ًا اجيعل زيد

 .فكل ساكن يمكن أن يتحرك وبالعكس
َوله يؤول إىل هتافت كيفام قلبتهق ّهكذا نرى أنو ْ َّ َ. 
ّعليقــا عــىل مقولــة أنت ١٤صّاملــدعي يف يقــول هــذا و  عــامل اهللا ً

ّملقولة ترصح تـرصحيا جليـا واضـحا أنا ّمع أن": باألشياء قبل كوهنا ً ً ً 
لعلم السابق هو ال غري ما السابق, فا ّفق علمه األزيلوّ هللا ال يفعل إالا

ًقق علمه, وليس خمتارا مطلقا, وهـذا حي ْيفعل اهللا وفقه, فاهللا خمتار بأن ً
 . اهـ ." عىل حتقيق علمه سههللا جمبور, أجرب نفا ّي بكالم واضح أنيعن

. تـاج إىل بيـانحي ْا قال, وهتافـت هـذا الكـالم أوضـح مـن أنذك
ّمل يعـد خفيـا عـىل أحـد أن: ولكنا نقول ن ال كوًهللا عاملـا بـام سـياون كـ ً

ًنه جمبورا, فعلمه صفته ال غـريه حتـى   يـصبح كويستلزم جرب اهللا وال 
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ًريـد عاملـا بـه, وعلمـه  يهللا يفعـل مـاا ّولنا هـذا معنـاه أنق ّ وأنًجمبورا,
فالعلم يف مرتبة . ًسابق قطعا لسبق ذاته عىل كل مفعول حادث خملوق

ال : فهو يف مرتبـة املخلـوق, أي للقدرة زينجيوأما التعلق الت. الذات
ًادثا مل يكن ثم كان, الستحالة وجـود خملـوق يف األزل أو حّ يكون إال
 . قديمخملوق
, َ بـل حيقـق االختيـاررب,ًكون اهللا فاعال بام علمه ال يستلزم اجلـو

 .ًام قلنا سابقاك
ادر عنه بإرادته ال ص َلفعلا ّفسه; ألنن َأجرب هّذلك ال يلزم أنكو

 .دتهاًجربا عن إر
ّالـسبب يف هتافتــات هــذا املــدعي يف هـذا املقــام, هــو زعمــه أنو ّ 

فمن هـذا . علم اهللا حادث بام خيلقهإلرادة حادثة, وا ّلعلم مؤثر, وأنا
 .ما قال هَلزم

ِّم تــذكرين اســتنباطاته واســتلزاماته بطريقــة تفكــري صــديقه كــو
, لف لألقـوايـرحًذا أيـضا يف التهـ َ, حيث بـرعفاّالعزيز حسن السق
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ت, واالعتامد عىل ما ال يفيد, للوصـول امّالرتتيب الغريب للمقد ويف
فتـات الـسقاف يف رسـائل خاصـة وسـوف نبـني هتا. ملريبّذ اإىل الشا

 .بإذن اهللا تعاىل
والسؤال الـرضوري حـول هـذا  ": ١٨ّ هذا املدعي يف صقالو

ّسريا للمعلومات, مع أنأ القول اخلطري الذي جيعل اهللاَ لفاعلية تعني ا ً
 .اهـ. "هو اجلرب  فّ القدرة عىل الفعل والرتك يف حلظة الفعل, وإال

ًهللا عاملا بكل يشء يلزمـه كـون ِّأمل كيف يرصح هنا بأن كون اتف
, وانظر وتعجب من كيفية تفسريه لالختيار, وهـو تهًاهللا أسريا ملعلوما

 .ظة الفعلحل يفالقدرة عىل الفعل والرتك 
ّن يقول بذلك ال يفهم ما يقـول; ألنَم ّنإف  هّلفاعـل إذا توجـا ْ
: ً أو جـزءا منـه أي,هّلفعـل كلـا للفعـل يريـد ههّحال توج هّللفعل, فإن

ال هذا ق ْ الفعل, فإنكلفإذا كان أراد . متام الفعل أو يريد بعضهإيريد 
أن يرتكـه إلرادة أخـرى لـه,  اّرتك الفعـل, فإمـيـ ْ أننكـمّاملدعي أنه ي

ًورا عىل تركه من غريه, وهـذا هـو بوهذا هو البداء, أو يرتكه لكونه جم
نـه أراد ذا أهـمعنـى  ّالفعل; فـإنعض  برادأان الفاعل ك ْإن اّوأم. اجلرب
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لكـن عـىل مـذهب و ,ْبـل أن يـتم, وهـذا عنـدنا ال يشء فيـه قترك الفعل
ْكون حسنا أو قبيحا, فإني ْأن اّم إّاملعتزلة فيه يشء; ألن الفعل ً ًا نسحان ك ً

ّفال بد أن يفعله كل ْقبيحا فال جيوز أن انك ْوإن ه,ّ  .فعلهي ً
ّذن, نحن نرى من خالل هذا التحليل لكـالم هـذا املـدعي أنـإ  هّ

بعلم مـا مل يكـن يعلـم, وبتغيـري إرادتـه : دائر بني اهتام اهللا بالبداء, أي
وكل احتامل من هذه . ًلذلك, بكونه جمبورا, و بمخالفة املدعي مذهبه

 .قبةاميه يف املهالك وسوء العيراالحتامالت 
ا ملـ ًاتاركـ وعله,يفًإن كون اهللا فاعال ملا قد علم أنه : نحن نقولو

وال نلتفـت إىل .  هو عني االختيار الالئـق باأللوهيـةقد علم أنه يرتكه
 .له هؤالء املساكني جلهلهمقوما ي

 ":  فقـال٢٣ح هذا املسكني بقوله هـذا مـرة أخـرى يف صّرصو
ِفالعلم األزيل مـن الزمـ ا  ملـ)١(أن اهللا مقهـور لعلمـه, فلـيس اهللا فعـال هِ

                                           
 . كذا يف كتابه) ١(
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أكثـر مـن يريد, بل فاعل ملا سبق يف علمه أن يفعله, فهل هناك جهالة 
 .اهـ "هذا القول املنكر? 

تـراه هنـا مـع تـرصحيه بلـزوم اجلـرب عـىل و. ّل هذا املدعيقاا ذك
 −ًكون اهللا تعاىل عاملا باألشياء قبل كوهنا, وظهور هتافت هـذا القـول 

ًزم منــه أن اهللا لــيس فــاعال ملــا يريــد, بــل فــاعال ملــا يعلــم, فغــاير ليــست ً
إن اهللا يريـد مـا ال : هـو يقـول إذنلغيبوبة عقله بني اإلرادة والفعل, و

 . بعده قبحماوهذا قبح . يعلم
ً يعلم هذا املدعي أن املريد ال بد أن يكون عاملا بام يريد? فـإن الأ ّ ّ

 . إال بعلمةال إراد: العلم من رشط اإلرادة العقيل, أي
إن اهللا ال يريد إال ما يعلـم, ال ينـايف أنـه يعلـم مـا يريـد, : ولناقف

 .علمه أزليان ال أول هلام وال بدايةفإرادة اهللا و
ًإن اهللا فاعل ملا يريد, مع كونـه لـيس عاملـا بـام  :ستحيل القوليو
 .يفعل

ّذا املدعي ملا غاير بينهام, فهو قائل هبذا القول املنكر, ويكفي هو َّ
 . هذا التهافت الواقع فيه لتسويد صحيفته بني العقالءنبيا
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ئلني بالعـدل والتكليـف إن القـا ": ٤٣ال هذا املـدعي يف صقو
وا الة متامسـكة, إذ قـقسّ متـةقّة منسرواالختيار, ليسوا يف حمل بناء عام
م ســـابق بكـــل األشـــياء والوقـــائع علـــبـــأن اهللا عـــامل مـــن األزل أو ب

كون إذ يف األمر تنـاقض واضـح, تواحلوادث قبل أن تكون وكيف س
قيمـة ًمر معلوم قبل وجـوده, ويقـع مطابقـا للعلـم الـسابق, وأي ألاف

 . اهـ ."السابق م حل االختيار املطابق للعلمتّ إال! لالختيار بقيت?
 األزيل أو الـسابق مـن كونـه لـمإن خطورة الع ": ٤٦ال يف صقو
ً إىل أنـه أسـريا ىلهللا تعـا ا ذاتًالّ لنظرية التكليـف مـن جهـة, وحمـوًاهادم

 قـد إال مـا لعلمه السابق, فاهللا يف حمل العجز يف الكونيات مـن أن يفعـل
  اهـ "... علمه يف األزل 

ّإن التناقض الذي يدعيه هذا املسكني غري حاصـل إال يف عقلـه أو 
ِيف ومهه, فهل من التناقض أن يكون  ِ ْ ً تعاىل فـاعال ملـا علـم أنـه يفعلـه اهللاَ

 يف هذا الكـالم? ال يـستطيع هـذا العـاجز ضقبل فعله? وأين حمل التناق
 ويوضحه, بل إنـه يكتفـي بمجـرد ن يقررهأ عن الفهم أن يبني ذلك وال

 .الدعوى والرصاخ
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َّ هـذا املـدعي أنـه حـريص عليـه, فهـو عمما االختيار الذي يزأو
ًأبعد الناس عن القـول بـه; ألنـه يقـول بـأن ال علـم سـابقا باألشـياء, 
ويقول باإلرادة احلادثة, فإذا كان ال علـم واإلرادة حادثـة فبـأي يشء 

ً تعاىل? وهـل كـان عاملـا بإرادتـه حدثت هذه اإلرادة? هل أحدثها اهللا
حدوثها? وهل علمه هذا قائم بـه أو التي أحدثها قبل إحداثها أم حال 

 يف حمل كاإلرادة? وعىل هذه األقوال يلزمه حـدوث علـم دث الهو حا
ًإنه قائم باهللا, أو كون علم اهللا حادثا ال  :اهللا, وقيام احلادث بذاته إن قال
 .ًري ذايت وليس علام لهيف حمل, وبذلك يكون علمه غ

ِم من من العقالء جيـرؤ عـىل القـول بأنـه توجـد إرث ة بـال علـم ادَ
ًهبا? فالعلم ال بد أن يكون ثابتا للم  .ً, خالفا ملا يزعمه هذا الالهيديرّ

ًن مل حيدث اهللا تعاىل إرادة بـل حـدثت لـه, فإنـه يكـون متـأثرا إو َ َ
 ! املبتدعةًبمخلوقاته ومنفعال هبم, تعاىل اهللا عام يقول

إن أحدثها بـإرادة أخـرى قبلهـا فيلـزم التسلـسل الباطـل, وال و
ّا الدعي يف هذه العلوم يعرف وال يفهم مـا أقولـه لـه, ولكـن هذأظن  ّ
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ًلعل بعض الناس املنخدعني به يفهمون, فيكـون هـذا سـببا هلـدايتهم  ّ
 .ن اهللا تعاىلذبإ

كـون العلـم ًال علم سـابقا هللا تعـاىل, أن ي: لزمه إذا كان يقوليو
ــد ــساوقا للمح ــون م ــا أن يك ــا, فإم َحادث ً ــات أو الثً ــىل حق ــا, وع ًا هل
ّل وعـز عـن هـذا اهلـراء, جـ ,االحتاملني يلزمه إثبات علـم حـادث هللا

ّجلهميــة واهلــشامية وإن ادعــى نــسبة قولــه إىل ا لفيكــون قــد قــال بقــو
ة, ونحن قد بينا أن املعتزلة ال يقولون هبذا القول, ولـو فرضـنا لاملعتز

 .ًبعضهم قائال به, فيتوجه عليه ما يتوجه عىل هذا املشدوه
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 ُم هذا املسكني ْعَز

  أن هنضة األمة ال يمكن حصوهلا إال بالقول 
 أن اهللا ال يعلم األشياء قبل حصوهلاو بلق األفعال, خب

 
هـل يوجـد : الـدعوى, ويتـساءل  يستغرب العاقـل مـن هـذهقد

 هـو وجـه الـتالزم بـني هـذا ًفعال من النـاس مـن يعتقـد بـذلك? ومـا
 وذاك?
ًيكـون دافعـا د ًإن كون اهللا عاملا بام سـيكون قـ: ل قد يقول قائلب

 .ًلألمة إىل النهضة وليس دافعا هلا إىل النوم والرتاخي
كون, يً هذا املسكني يربط مسألة إثبـات كـون اهللا عاملـا بـام سـنإ

اسـية, بالسياسة وحكم السالطني, فريجع هذه املسألة إىل أصـول سي
لشيعة اإلمامية مسألة اإلمامة عىل موقفهم السيايس, ا ىن بام كبالضبط
 التناقــضات, وكــام بنــى اخلــوارج مــوقفهم عــىل أحــداث  يففوقعــوا

 .سياسية ومزاعم زعموا أهنم فهموها من الكتاب والسنة
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ُلعلامنيون يف هذا الزمان عندما يرجعون اذا بالضبط ما يفعله هو
َي نفسه إىل السياسة, أو إىل الرصاع القـبيل أو مقوالت الدين اإلسالم َ

عكاس ألفهام الناس, وهـذه انِّالطبقي, فيزعمون أن الدين ما هو إال 
 .األفهام متأثرة بواقعهم وظرفهم التارخيي

ًناء عىل ذلك, يكون فهـم الـدين حمـددا بلحظـات تارخييـة, بو  الً
ت, موجب لتعميم أي فهم حصل يف حلظـة عـىل غريهـا مـن اللحظـا

فهـؤالء هـم . وهذا هو أسـاس القـول بتارخييـة الـدين أو فهـم الـدين
لكل مشرتكون يف هـذا األصـل الـذي يلـزم وا. األساس يف هذا املنشأ

وج عـن مبـادئ الـدين, عـرف القائـل بـه ذلـك أو مل خرعنه بال شك 
 .يعرف
إن مسألة العلم الزائـد  ": ١٦ني يقول يف صكَّهذا املدعي املسف

ّسألة حادثـة, بـل وجـدت مبكـرا منـذ أن حتـول عن الـذات ليـست مـ ً
ة قسفة الظلمة والولاحلكم اإلسالمي إىل عضوض ثم جربي أثناء حما

َ وجــالوزة الــسالطني وعلامئهــم تــسويغ الظلــم نيدوالفجــار واملفــس
 يف حقــوقهم سوالفــسق والفجــور والفــساد وإيقــاع األذى عــىل النــا
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

عوى العلـــم وأمــواهلم وأعراضــهم وحيــاهتم, بـــل ويف ديــنهم, بــد
 . إلـخ"... ال يقع يف ملك اهللا إال مـا يريـد: الشمويل السابق, ودعوى

 .اهـ
 ": ً معلقا عىل أحاديث ورد فيها اإليـامن بالقـدر٣٠ صيفقال و

ّهــذه األحاديــث جــزء مــن مــادة الــرصاع حــول موضــوع القــدر, إن 
ُموضوع القدر ليس موضوعا يفهم من خالل النص, بل هو موضوع  َ ُْ ً

 وال يمكـن للـنص م,و خلق العبـاد ألفعـاهله , عىل مدلولهيقع احلس
عقل عىل مدلوله, واألغلـب أن الخالفة ملا يقع امل أن يكون يف موضع 

هذه النصوص موضوعة, وضعها علامء الـسالطني أصـحاب اهلـوى 
 .اهـ . "باسم القدر  ةرّض, لتسويغ ترصفات احلكام اجلائارغواأل

ًا ليست بحثا من األبحـاث مشكلة القدر أهن ": ٣٣قال يف صو
النظرية فقط, بـل للقـدر توظيـف معـني, هـذا التوظيـف هـو تـسويغ 

 اهللا لـم عإىلًصة مظامل احلكام عند القائلني بـاجلرب اسـتنادا خااملظامل, و
 . اهـ ."الشمويل األزيل للكونيات والرشعيات 



 

 ٧٠ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 ":  فقـال٥٠الكتاب الذي وضـعه يف ص م يبني غايته من هذاث
ِّهـي فـك القيـود التـي تكبـل األمـة وتقعـدها عـىل الطـوار هذه الغاية  ِّ ُّ
 وجه التاريخ من خالل القدر املقـدور, والنـاس هبـذا ريغيًتنتظر فعال 

القول رضبوا التكليف رضبة قاتلة, وكانت احلجـة إثبـات الكـامل لـه 
 .اهـ ."... ٌتعاىل, مع أن حقيقة قوهلم وصف له بالنقص

ُا بعــض مــا قالــه هــذا الــذاهلذهــ   لتــسويغ قولــه هبــذه العقيــدة ِ
املنحرفة, فهو يعتقد أن احلكـام الظلمـة هـم الـذين أوعـزوا إىل علـامء 

ــأن  ــسالطني ب ــن خيال ــا م ــوا هل ــة, وخيرتع ــدة الباطل ــذه العقي ــوا ه رتع
األحاديث ما يمكنهم االستناد إليه واالحتجاج به, كل ذلك لتسويغ 

ْظلمهم وجورهم عـ  حـسب −ني وقـد قـام علـامء الـسالط.  النـاسىلَ
ّهبذا الدور خري قيام, ولذلك انحدرت األمـة يف ظلـامت مـن −زعمه 

فوق ظلامت, حتى جـاء هـذا املنقـذ مـن الـضالل واهلـادي إىل احلـق, 
 أزعـم امبـإن مل تعتقدوا : ليخرجهم من الظلامت إىل النور, ويقول هلم

ْفإنكم سوف تبقون يف االنحدار ويف االنحطاط  !كام أنتم َ



 

 ٧١ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

َرى أن هــذا املــرسف  يتمتــع بعقليــة ســينامئية جيــدة, كــذا, إننــا نــهو ِ ْ ُ
وهـذا هـو الـشأن يف مجيـع مـن يعتمـد عـىل . وموهبة قصصية ال بأس هبـا

لتارخيي يف تفسري األديان, أو املذهب السيايس, أو املذهب املعتمد  ااملنهج
لهـا, فخـرج كر هذه املذاهب اتخَّوهذا املدعي ا. عىل جمرد احلمق واجلهل

ُ بعـضي عجيب غريب, ولـذلك يـصغلنا بمذهب ْ لنـاس لـه, ال لكونـه  اَ
 . فيهًحقا, بل حلسن احلبكة القصصية

 ال −دين الـ وهـو علـم أصـول −كن الكالم يف علم التوحيد لو
جيوز اخلوض فيه هبذه العقلية, وهبذه الطريقة, طريقة أفالم هوليـود, 

ْبل إنني ال أتردد يف القول بأن من يتبع هذه ا ناقشة مسائل طريقة يف ملَ
 إنام هو جمرد عابـث هبـذا − وهو علم أصول الدين −يف علم الكالم,  

 .الدين
ــوال االجتامعتو ــسياسية واألح ــالطرق ال ــذاهب ب ــل امل ــةعلي , ي

طريقة خبيثة يف نقد املذاهب مل يلجأ إليها الناس يف كل حـال, ونحـن 
رجـع ُ أن نال ننكر تأثر الناس باحلوادث التي حوهلم, ولكننا ال نرىض

قواعد العقائد إىل جمـرد انفعـاالت بواقـع معـني أو جمتمـع معـني; ألن 
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

هذا يزيل أصل الثقة بالعلامء األفذاذ, وينزع الثقة بالدين من قلب من 
يتبع هذه الطريقة أو يميل إليها, بل ال يتبع هذه الطريقة إال من ال ثقة 

 .عنده بالدين وال بعلامء اإلسالم
ِّيف حـال هـذا املـدعي, وكـم يـذكرنا نجـده  ذا هو بالضبط ماهو ّ

ِّ الذي يغـري عقائـده كـل − فاّ أعني حسن السق−ل صاحبه احبحاله 
ً أنه جمتهد وجمدد, وتـراه قاطعـا عيّعدة سنوات, وتراه يف كل حال يد ِّ

ًبام يقول مشنعا عىل من خيالفه مطالبا إياه باتباعـه والتـسليم لـه ً وهـو . ِّ
ــ ــامء األم ــدح يف عل ــزهم هبةيق ــم ــشكيك يف صــدقهم يف  ومل زهم والت

ُّل العديد من اآلراء التي تصدر عنهم إىل حتيزهم لفالن يحيالبحث, ف
ــدة بعــضهم لــبعض, وهكــذا, فهــذان  وانحــرافهم عــن فــالن ومكاي

يتبعان نفـس املـنهج, وال ) سن السقاف وأمني نايف ذيابح(االثنان 
 .َّريب يف ذلك, فأحدمها تعلم من اآلخر واستفاد منه

ّعديم الفائدة الذي تفوه به هـذا الالهـي, لقد هذا الكالم اما نأو
ر هتافته وعدم قيامه عىل أي نوع من األدلـة, هظنًفسوف نزيده بيانا, و

 .بل هو قائم عىل حمض اهلوى
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ً القدح يف العديد من األحاديث الثابتة سندا نهكفي أنه يلزم ميو
ِّواملشهورة, ومن ثم يلزم منه القدح يف عظام املحد َّ ّثني وحفاظ األمة, َ َّ

 .ساذج تعارضها مع عقله املنحرفلملجرد توهم هذا ا
ًع ركاكة ألفاظه وسوء تعبرياته, فإنه مل يورد دليال واحدا عىل مو ً

 هـواه وومهـه أبنيـة ىلي بمجرد االدعاء, ويقـيم عـفتكما  يدعيه, بل ي
 .متهاوية, وكل دعوى ال دليل عليها فهي باطلة

 :ننا أن نعارضه فنقول لهًضال عن ذلك, فيمكفو
ن نفس القدرية عبارة عـن فرقـة سياسـية أقامـت عقيـدهتا عـىل إ

 .نظرة سياسية, وال دليل هلا عليها إال تومهها
 كــذلك املعتزلــة أقــاموا بنيــاهنم معتمــدين عــىل بعــض اخللفــاءو

 .ًدعمهم هلم, وكثري من أصوهلم عارضوا هبا فرقا أخرىو
ه عن معارضته حلزب التحرير ّذا املدعي يصدر يف دعواه هذهو

اجع يف أصوله إىل أهل السنة األشاعرة واملاتريديـة, رالذي يدعي أنه 
 .لعديد من املسائل الكبرية االفهم يفخيمع أن احلزب نفسه 
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 فاّوصاحبه حـسن الـسقب هكذا نرى كال من أمني نايف ذياو
م السقاف ّأقام بنيانه عىل جمرد ردات أفعال لغريهم, فالشبح املاثل أما

كان حتى سنوات خلت هو شبح املجسمة والوهابيـة, وكـل مـا كتبـه 
ِّكان ردات فعل عليهم, وأما الشبح الذي يؤرقه اآلن فهـم األشـاعرة  ّ

 عـىل لـبأنفسهم الذين كان يزعم أنه ينرصهم, حتى إذا ملع اسمه انق
عقبيــه, بــل أظهــر مــا كــان خيفيــه عــىل غفلــة مــن العديــد مــن املــشايخ 

 .والعلامء
د حتـى قـمـا أمـني نـايف ذيـاب, فهـو مل يكـن يعـرف مـاذا يعتأو

ُأظهرت له عن حقيقة ما هو كامن يف نفسه قبل عرش سنوات, فقلـت 
إنـه يلزمـه : " جـدل األفكـار "ّله يف ردي عىل كتابه األول املـسمى بــ 

ًلزوما قطعيـا  ومل .  يقـول بنفـي علـم اهللا بـاألمور إال بعـد وجودهـاأنً
ّذلـك احلـني, ثـم هـانحن نـراه اآلن يـرصح بـه وال يكن يقول هبذا يف 

 .)١(ّيلوح

                                           
ْنقلنا ذلك سابقا, فراجعه) ١( ِ ً  . 
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ّلك الذي يـدعي االجتهـاد صـاحبه املـدعو حـسن الـسقكذو , فاّ
قلت له يف جملس مجعني به, وذلك أثناء حتضريه للطبعـة األوىل لـرشحه 

ــه ورده( ــل جرح ــل ق ّب ــىل ) ََ ــةالع ــدة الطحاوي ــالف : عقي ــت اآلن خت أن
 ّاألشاعرة, وتدعي االجتهاد? 

 .نعم: لقا
 مـــسائل دون  يفوأهـــل ختـــالفهم يف مجيـــع املـــسائل : ت لـــهلـــق

 سائل?م
 . , بل يف بعضها)١(الفهم يف مجيع املسائلخال أ: لاق

                                           
, وكان يف تلك األيام ما يزال يثبـت الكـالم النفـيس ١٩٩٥ًهذا احلوار كان تقريبا يف سنة )١(

ويقول بالكسب وبأن اهللا تعاىل خالق ألفعال العباد, وغري ذلك من مسائل, ولذلك قال 
ولكنــه اآلن نــراه . يل يومهــا إنــه يوافــق األشــاعرة يف بعــض املــسائل خيــالفهم يف بعــضها

هم يف احلقيقـة, ولكنـه مـا يـزال خيالفهم يف مجيع ما يميزهم عن غـريهم, فلـذلك تـربأ مـن
َيدعي أمام السذج أنه من األشاعرة ولكنه خيالفهم يف بعض املسائل, فينخـدع بـه بعـض 

 =الغافلني, وينسى أن املسائل التي خيالف األشاعرة 
فيها هي أمهات املسائل التي يتميز هبا أهل السنة األشـاعرة واملاتريديـة عـن غـريهم, ولـو  = 

 . ُمه عليهم واستهتاره هبم, لظهر ملن له عقل حالهأضيف إىل هذا هجو
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

أنا ال أريـد أن أناقـشك اآلن يف مـسألة ختـالف األشـاعرة : تلق
بـل أريـد ! فيها; ألنني أعرف أنك ال تعرف الدليل عىل خمالفتـك هلـم

ًواحــدة منهــا,  كقــش تــوافقهم فيهــا, ألناأن أعــرف مــا املــسائل التــي
ًوأبرهن لك عىل أنك تقلدهم تقليـدا    املـسائل التـي تـوافقهم فيهـا يفِّ

 .وتزعم أنك جمتهد فيها
أعتقد أنك حتى اآلن ال تنفي الكـالم النفـيس : كت, فسألتهسف

? 
 .هفيوال أن هبأقول  اننعم, أ: القف
 ما الدليل عليه ?: لتقف
 WzΝ: قال اهللا تعاىل: قالف ¯= x. uρ ª! $# 4 y›θãΒ $ VϑŠÎ= ò6s? 

 .]١٦٤:النساء[〉
 ه الداللة?وج ما: ت لهلق
 .ر يؤكد أن الصفة ثابتةدتأكيد الفعل باملص: لاق
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مع أنني أعرف أن هذه اآلية دليل, ولكني أريد أن أبرهن : تلق
لك عىل أنك ال تستطيع وال تقدر عىل حترير وجه الداللة, الـذي هـو 

ِّلـيس كـل فعـل أكـد : ً, فأنا أعارضك جـدال, فـأقولحقيقة االجتهاد
, هباملصدر يستلزم إثبات أصـل منـشأ اشـتقاق الفعـل كـصفة لـصاحب

ًاهللا صـور اخللـق تـصويرا, ورزقهـم رزقـا, وانـتقم : وذلك أننـا نقـول ً ّ
ــا, وال ي ــنهم انتقام ــزم ًم ــصورية ل ــات صــفات هــي امل ــك إثب ِّعــىل ذل

 .اميةتقوالرازقية واالن
 عىل صحة دعواك? هو دليلك امف
ًام استطاع جوابا, بل استمر سـاكتا يتأمـل يف األرض بـني يديـه ف ًّ

 .ومل يرفع رأسه
ًنراه بعد ذلك بعدة سنوات ينفي الكالم النفيس أيضا, ويـذكر و ّ

  عـــني)١(يف هـــامش كتابـــه الـــذي يـــسميه بـــرشح العقيـــدة الطحاويـــة
 .الستدالل الذي وجهته عليه فلم يستطع اإلجابةا

                                           
  . ِّاملزيدة واملنقحة واملتطورة ) ٣ط (٢٩٨ص )   ١(
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ال أمـني نـايف املجتهـد الـذي يريـد إهنـاض األمـة, ذا هو حـهف
ــلفحــاول مح ــأن اهللا تمه ــاعهم ب ــ وإقن ــد ع ــم األشــياء إال بع اىل ال يعل
 .حدوثها
ًهــذا هــو حــال صــاحبه الــسقاف الــذي يــزعم نفــسه مرجعــا و

 .ًوجمتهدا; يتهافت وهو ال يقدر عىل إقامة دليل
 .وهللا يف خلقه شؤون! اهللاسبحان ف
ِّ خمـازي املـدعي الـذي يـسمي نفـسه بـأمري نعد اآلن إىل تعدادلو ُ َّ

 .املعتزلة وشيخها
 

 
 به يف نسبة كذ

 إثبات الزمان القديم إىل األشاعرة
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الـب علـم يف التوحيـد أن األشـاعرة مـن ط ّ املعلـوم عنـد أيمن
ًأشد الناس نفيا لقدم يشء مع اهللا تعـاىل, ومـن أشـد النـاس يف إثبـات 

 .وث كل ما سوى اهللا تعاىلحد
ــصل إىل حــد كــن لو ــى ي ــالغ حت ــرى نحــن هــذا املهــووس يب ن

 .االفرتاء; فينسب الزمان الوجودي القديم إىل األشاعرة
ًوعادة ما يثبتون زمانا قـديام ملـا يعلمـه اهللا, قبـل  ": ٩ل يف صاق ً ً

ًيثبتـون للمعلومـات زمانـا أزليـا, أي: زمان الفعـل, أي هـي مـع اهللا  :ً
 .اهـ. "تعاىل

ىل األشــاعرة, فهــم مــن أوائــل ن الواضــح أن هــذا كــذب عــمــو
 للزمان القديم, ومـن أشـد النـاي نفيـا لقـدم ًايفِّالناس ومن أشدهم ن

 ! وينسب إليهم ما نسبه? ّجرأ هذا الدعيتيشء مع اهللا تعاىل, فكيف ي
مع العلم أن نسبته إىل من قال من املعتزلـة بـأن األشـياء ثابتـة يف 

 !العدم أوىل وأقرب
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معنى املعلومات بمعنى تعلق العلم  بنيَّترى هذا املدعي خيلط و
وقـد أرشنـا إىل . باملعلوم; وبني ما يتعلق بـه العلـم وهـو عـني املعلـوم

ه بكـل مـصاديق ول لـ العلـم اإلهلـي ال أقإن تعلـ: ًذلك سـابقا وقلنـا
َّاحلكم العقيل, ولكـن بعـض املتعلقـات قديمـة, وهـي ذات اهللا تعـاىل 

وعلـم اهللا . يـزال فـيام الوصفاته, وبعـضها حادثـة وهـي املخلوقـات 
تعاىل بمعنى تعلقه هبذا كله قديم, ولكن هذا ال يستلزم قدم يشء مـع 

 .اهللا تعاىل كام ال يغيب عن العاقل
كن يبدو أنه ليس من ذوي األلباب, فلـذلك تـراه خيلـط بـني لو

ــدم  ــه ق ــم وتعلقات ــدم العل ــال بق ــن ق ــسب مل ــور, وين ــذه األم ــع ه َمجي
 .فرق عظيم بني هذا وذاك دجات, ويوَّعلومات بمعنى املتعلقامل

’ 4:  يقول بعد أن يرسد بعض اآليات نحومث n?óÁ u‹ y™ # Y‘$ tΡ 
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ً زمانا لعلم اهللا ددذه اآليات مل حته ": )١(ولقي ,]٤−٢:الروم[ 〉
تعاىل هبا, فمن أين جاؤوا بمفهوم زمني هلا? مع أنه جيب تنزيه اهللا 
تعاىل عن مماثلة البرش أو أي خملوق آخر, أي من الرضوري نفي 

 مثل هذه اآليات املومهة بالزمان األزيل; إذ ال جيوز ًالزمان وجوبا عن
 .اهـ . "غري خملوقًعقال وجود زمان أزيل, ألنه يكون 

ِال أدري من من األشاعرة أثبت الزمـان األزيل الوجـودي و ى حتـَ
وأمـا أن هـذه اآليـات . ْدعي لنفيـه ? إن هـذا إال افتعـال الـيتصدى هذا 

ًهذا ليس ثابتا إال يف ومهه, فال داللة هلا  فيفهم منها إثبات الزمان األزيل;
 .عىل ذلك
ّ بـل هـو ثابـت ملـا تعلـق بـه ًلزمان ليس ثابتا كظرف لعلم اهللا,او
مان لزبت ايثكشف عنه من املخلوقات, فمن أين إذن  وعاىل تعلم اهللا
 !األزيل

                                           
 .٩ ص) ١(
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ًأن اهللا علم علام ال أول له بـأن أبـا هلـب : حاصل معنى اآلياتو
َسيصىل النار, وعلم كذلك بأن الروم سـيغلبون بعـد غلـب َ م يف بـضع هَ

كـذلك; ألهنـام ختـربان وهذه اآلية من املعجـزات, بـل كلتامهـا . سنني
عن أمر مل حيصل بعد, وال سبيل إىل معرفته عن طريـق النظـر واجلهـد 

, فالعلم بذلك من أقوى األدلـة عـىل أن القـرآن مـن عنـد اهللا يالبرش
 .تعاىل

تراه ينكر كـل ذلـك, وينكـر أمهيـة ! كنك أهيا القارئ الذكي لو
لـة عـىل لـيس يف اآليـات أي كلمـة دا ":  ١٥ اآليـة فيقـول يف صههذ

 عىل نبـي اهلـدى, إال أنـه حـدث بعـد اهلزمن, وال يعلم عن زمن تنزي
 : هزيمة الروم أمام الفرس, كل ما يشاكسون به هـو قـول اهللا تعـاىل

Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ óΟ Îγ Î6 n= yñ šχθ ç7 Î= øó u‹ y™  〈 ]ومل ]٣:الـــــــــــروم ,
ء الـزمن اِّيرصح القرآن بأن األمر معلوم لـه منـذ األزل, فمـن أيـن جـ

ه اآلية? واهللا تعاىل منزه عن الـزمن, ملـاذا ال يتوقـف البحـث حـني هلذ
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العجز عن الفهم للمفردة? والذهاب إىل األصل املرصح بأن اهللا عامل 
 .اهـ. "ملعلومات عىل سبيل اإلحاطة, فال قبل وال بعد با

 : هذا القول هتافتات عديدةيفو
ال عـىل ه, وهـذا دسأنه يفهم أن الزمن ظرف لعلـم اهللا نفـ: نهام

 .انعدام الفهم عنده
أنه ينكر أن القرآن موجود يف اللوح املحفـوظ قبـل هـذه : نهامو

 نآلقـر اإننـا ال نعلـم إال أن: احلادثة بسنني عديدة, وهو يريد أن يقول
ولكنه جلبنه مل يتمكن من . ُوجد حلظة اإلنزال, أما قبل ذلك فلم يكن

 .الترصيح بذلك
ْلروم سيغلبون الفرس مـن ابق بأن أنه أنكر علم اهللا السا: نهامو ُ َ

ًما الدليل عىل أن اهللا يعلم ذلك أزال ? : بعد هزيمتهم, ثم غالط فقال
َفهو ملا مل يستطع إنكار علم اهللا السابق غالط, فج ما الدليل :  يقولعلَ

عىل العلم األزيل? مع العلم أن مذهبه يبطل إذا ثبت سبق العلـم عـىل 
ًيكون العلم أزليـا أو غـري  الن مذهبه أناملعلوم فقط, وال يشرتط لبط
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ــنول. أزيل ــت ك ــه إذا ثب ــل أن ــدعي جيه ــذا امل ــىل هللا ه ــابق ع ــم س  عل
ن جيـب إذًاملوجودات احلادثة, فيستحيل أن يكون هذا العلـم حادثـا, 

بسبب أنه يتبع حمض هواه غلط حتى أنكر . أن يكون مل يزل ال أول له
 .البدهييات
 سبيل اإلحاطة بأنـه ال ًعاملا عىلن فضائحه تفسريه لكون اهللا مو

قبــل وال بعــد, يقــصد أن علــم اهللا ال يــسبق املعلــوم, وال يتبعــه, فهــو 
ه, وإذا كـان ثلـًيكون معه, فإذا كان املعلوم حادثـا فعلـم اهللا حـادث م

ٌوهذا هتافت ما بعده هتافت, وقـول بـأن علـم اهللا . ًقديام فالعلم  قديم
ــذات ال ــول احلــوادث يف ال ــة, ومــصاحــادث, وبحل مة لــرصيح دعلي

القرآن الكريم, فقد أوضـحنا أن اآليـة الكريمـة تثبـت العلـم الـسابق 
 .ًالذي جيب أن يكون قديام الستحالة احلادث

 !ومتى يبرصون?! ًعسا هلؤالء كيف ينظرونتف
فـيعلم بعلـم اإلحاطـة  ": ٤١و يرصح بذلك فقد قال يف صهو

ى نـهـذا معنـاه أن معاهــ , و. "لوقوعه ولـيس بعلـم أزيل أو اكتـسايب 
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. زليـة العلـمأ ىاإلحاطة عنده عدم سبق العلم للمعلـوم, ولـذلك نفـ
فال داعي له, فال أحد مـن أهـل الـسنة األشـاعرة  تسايبكوأما نفيه لال

ً مذهبه الباطل ملصقا به وثابتا له ال لصفخ. يقول بذلك, وهللا احلمد ً
 .لغريه

لبـرص عنـد ذا يقيس العلم عىل الـسمع والبـرص, فالـسمع واهلو
ــة ال ي ــثباملعتزل ــام انت ــا تعلقه ــات, وأم ــن اآلف ــسالمة م ــى ال  إال بمعن

يبنـى عـىل  ": ٤٢َباملسموع واملبـرص فهـو عنـد حـصوله, فقـال يف ص
ّكام مر بأنه عليم باملع ريمعنى سميع وبص مـات, واملعلـوم موجـود, لوَ

يعلم األشياء والوقـائع : وقبل وجود املعلومات هو عامل ال جيهل, أي
 .هـا. "وادث عىل ما هي عليه يف ذاهتا واحل

عنـــى ذلـــك أن اهللا ال يتعلـــق علمـــه إال بـــاملوجودات حـــال مو
وجودها, ال قبل ذلك, وأمـا قبـل وجـود املعلـوم, فـاهللا عنـده يـسمى 

 .وليس عىل معنى أنه عامل بالفعل ,ميصلح أن يعل: ًعاملا, أي
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  يحته يف رفض مجيع اآليات واألخبار الدالة فض

 مور وحوادث يف املستقبلعىل أ
 

ة وآيـات يـربُن نعلم أن القرآن أنزل وهو حيتوي عىل آيات خنح
إنشائية, واآليات اخلربية منها آيات خترب عن مـا سـيكون أو مـا كـان, 

اهللا تعاىل, وتوجـد آيـات تـدل د وال طريق للعلم به إال إذا كان من عن
ــيكون ــا س ــم م ــاىل يعل ــىل أن اهللا تع ــث ا. ع ــذلك األحادي ــة وك لنبوي
 .ًة تدل عىل ذلك أيضاضالرشيفة, فتوجد فيها أحاديث خربية حم

ًد عرفنا أن هذا املدعي ينكر أن يكون اهللا تعاىل عاملا باألشـياء قو َّ
 قبل حصوهلا, فام هو موقفه من هذه اآليات واألحاديث?

ٍتراه صواغ زور  ينكر كل تلك األحاديث ويدعي أهنا ال تدل عىل  ُ َ َّ َ
َّ ويدعي أن كثريا منها موضوعة إما لصالح احلكام, أوما تدل عليه, ً أهنا  ّ
 .إرسائيليات
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أما اآليات; فقد عرفنا ما يقول يف اآليات التي تـدل عـىل علـم و
تـي الاهللا بام سيكون, فهو حيرفها عن مدلوالهتا, وأما اآليـات اخلربيـة 

إن املـراد منهـا هـو اإلنـشاء ولـيس : تدل عـىل مـا سـيكون فهـو يقـول
 .اخلرب

 ينكـر كـل ذلـك, وحيـرف − لتعـسه وهـواه −حلاصل إذن أنه او
 .الت الواضحةالدال

 :هاكم بعض أقواله يف ذلكو
إن حماولة االسـتناد للقـرآن الكـريم يف إثبـات  ": ٤٣ل يف صاق

ء بوجود ذلـك يف القـرآن عاجمرد علم أو علم أزيل أو علم سابق باالد
ة ال تعدو أن يرب القرآن اخلالكريم هو جمرد أقوال ال سند هلا, إذ قضايا

ة عـىل نبـوة حممـد صـلوات اهللا قن من القصص, وهذه أمور سـابوكت
:  أي−هي حـوادث ماضـية, واالدعـاء بـأن أهـل الكتـاب : عليه, أي

بـاب   أخربوا بأخبار مـستقبلية, فهـي حممولـة عـىل−النبوات السابقة 
يعـد الوعد والوعيد, وأجىل يشء ما جيده اإلنسان مـن نفـسه مـن أنـه 

ًويتوعد, وال يعني وعده ووعيده علام مسبقا, بل جيد من نفـ ه قـدرة سً
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به أو توعـد عليـه, فاإلخبـار بـالنبي مـن بعـد وعد مسبقة عىل فعل ما 
 ًالنبوات حممودا يف سريته, وظاهره النكتة البالغية يف تسميته أمحد, إذ

 .اهـ. " ...لمَملراد صفته ال اسمه العا
, وأن سائر األنبيـاء النبي  ببرشعاىل قد ذن هو ينكر بأن اهللا تإ

ن أقوامهم بعني نبينا الكريم, ومحل ذلك عـىل األمـر وِّرشبيقبله كانوا 
باتباع النبي الذي سيأيت دون تعيني له ودون قصد لعينـه, ومعلـوم أن 

, − عليـه الـسالم − النبـي عـني عنن يتكلم كاهذا باطل; ألن القرآن 
 .فته, حتى الصغار يعلمون ذلكًوكان اسم النبي معربا عن ص

ّرحون أيــام فــرح هبــذا فعمــري, فــإن اليهــود والنــصارى ســيَلو
 .القول
إن أخبار الفتن واملالحم والتـي يلجـأ  ": ٤٤م تراه قال يف صث

بناء العقـل  رغبة يف التثبيط, ورغبة يف) أهل احلديث(إليها احلديثيون 
مــن النــاس امليثولــوجي األســطوري, ورغبــة يف نــوال رضــا الــسواد 

ً, وامتثاال لرغبة احلكام الظلمة إلهلاء الناس عن الفعل اجلاد )العامة(
 .اهـ. إلخ "... املفيد
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ّو يدعي أن كل األحاديث التي فيها إخبـار عـن مـا سـيكون, هف
, ورغبة مةولو باإلشارة; فهي أحاديث موضوعة لرىض احلكام والعا

 .يف رصف الناس عن احلق وعن اجلادة
 األحاديث سـوف يرتتـب نفيهـا عـىل هـذا القـول يل كم منختو

لتحكم واهلوى, ال عن دليل سابق وال االبغيض, وما ذلك إال ملجرد 
 .برهان قويم

إن ما ورد يف القرآن من أخبار تدل عىل علم باملستقبل : د قلناقو
رصفها عـن مـدلوالهتا وحيملهـا عـىل  يّأو بام سيكون, فإن هذا املدعي

طاع نفيها ملا تـردد حلظـة واحـدة, ولكـن الـذي حمامل غريبة, ولو است
 ولوال ذلك لنفاها بال تـردد, ولـذلك ,منعه من ذلك هو تواتر القرآن

فــإن مــا ورد مــن ذلــك يف الــسنة واألحاديــث الــرشيفة يقــول عنــه يف 
فال حجـة لـه,  )غري ما ورد يف القرآن: أي (وأما غري ذلك  ": ٥٠ص

ًق شيئا, واحلجة للسنة هـي بل هو جمرد الظن, والظن ال يغني عن احل
 معلـوم مـن هـو بـامّحجة للسنة فقط عـىل وجـه اإلمجـال, مـع اإليـامن 

ّالدين بالرضورة, وليست حجـة ملفـردات الـسنة التـي يـصدق عليهـا 
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ٍّاسم سنة, أما إذا حتولت إىل نص حديثي خـ , فـإن نـسبة احلـديث يربّ
ٍّ حمل أخذ ورد − صلوات اهللا عليه−رسول الإىل   . اهـ ."ّ

ِذا هو موقف نساج الزور من سنة النبي, عليه الـسالم, فكـل هف ُّ َّ َ
ٍّرد وأخذ, وكان ينبغي حسب كالمه السابق أن  يها فهو حملف دخرب ير

ًيرده مطلقـا, ولكـن لبـشاعة هـذا االعتقـاد قـال , "ّحمـل أخـذ ورد ": ّ
نام جلأ لتأويل نصوص القرآن إٍّوهذا عبارة عن لف ودوران منه;  فهو 

: ار بمستقبل; ألن القرآن متواتر, وأما السنة فهو قالبخ عىل اإلالدالة
ّيوجـد سـنة مـا, : عىل سبيل اإلمجـال, أي إهنا جمرد ظن, وال تثبت إال

ومـا دام األمـر . أما تعيني حديث بعينه وخرب بذاته, فال يمكـن ثبوتـه
لتي ورد فيها ما يعارض مـا  اّكذلك فكان ينبغي عليه اجلزم برد السنة

 .ً قطعياتومهه
و قد نص عـىل أن مـا ورد يف القـرآن مـن األخبـار املـستقبلية هو

ورة, بالقيـاس إىل املعنـى املعقـول فيهـا, طفهو يصدق عليه اسم األسـ
ولكن بالنظر إىل كوهنا وردت يف القرآن فإنه ال يـسميها كـذلك, قـال 
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 نـصوص أوبخالف نصوص احلديث أو نصوص الرتاث  ": ٤٩ص
 . اهـ ."أهل الكتاب 

 
 

  ّيحة هذا املدعي يف عدم فهمه فض
 ملبادئ علم الكالم والنظر

 
جتهـاد, والـتمكن يف ّ هذا املدعي, مـع اسـتهتاره يف ادعـاء االإن

العلوم, وأن هنضة األمة ال تكون إال باألخـذ برتهاتـه التـي يزعمهـا, 
ل  كــ حــصل, ولكننــا يفاممــفــنحن ملعرفتنــا بحالــه ال نتوقــع منــه أكثــر 

حظ بعض اجلهاالت التي ال يـصح أن يقـع فيهـا صفحة من كتابه نال
 .من يضع نفسه يف هذا املوضع

إن اإليـامن بـأن اهللا  ": ٣٩ن هذه التخرصات مـا قالـه يف صمو
ّعامل لـم يستمد من النصوص القرآنيـة أو غريهـا, إذ اخلـرب مـن حيـث  ُ ْ
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ًيمكــن أن يكــون صــدقا أو كــذبا, وال يمكــن االســتدال ربهــو خــ ل ً
ة قبل إثبـات التوحيـد والعـدل العقليـني, فـاإليامن بالنصوص القرآني

لم أن عّبأن اهللا عامل حجته استداللية, من خـالل النظـر يف الكـون, فـي
وقوع الفعل منه تعاىل جاء عىل وجـه االتـساق واإلحكـام, فـاهللا عـامل 

ّق واإلحكام, إذ النص لـيس استلصحة وقوع الفعل منه عىل وجه اال
 ", بل هو من االستدالل العقيل املحـض بات أن اهللا عاملإثمن مصدر 

 . اهـ.
حماولة االسـتناد للقـرآن الكـريم يف إثبـات  ": ٤٣ قال يف صمث
 أو علم أزيل أو علم سابق باالدعاء بوجود ذلـك يف القـرآن مجمرد عل

الكريم هو جمرد أقوال ال سند هلا, إذ قضايا القرآن اخلربية ال تعدو أن 
 .اهـ  ."لخ إ "...تكون من القصص

معنى أن اهللا عامل ال جيهل, تعنـي أن اهللا يقـع  ": ٢٣ال يف صقو
 وقـوع كمنه الفعل عىل وجـه االتـساق واإلحكـام, ولـيس معنـى ذلـ

 . اهـ ."فعله حسب علمه, كام هو معهود العامل بعلم 
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ْلنوضح للقارئ الكريم أصل املسألة حتى يتبني فداحة الغلـط و
 :ّالذي وقع فيه هذا املدعي

ـــساق  املنإ ـــامل, والحظـــوا االت ـــدما نظـــروا يف الع تكلمـــني عن
النظام احلاصل فيه, مع إمكـان صـورة أخـرى هلـذا العـامل و قوالتناس

ّموا أن العامل من حيث كونه حادثا ال بد له مـن فاعـل لعويقع عليها,  ً
ّ بـد  الاسـقتنقادر, وعلموا أن العامل من حيث هو عىل هذا النظـام وال

ًاملـا بـه قبـل فعلـه إيـاه, وال بـد أن يكـون عاملـا له عاعًعقال أن يكون ف ًّ
مكنــة بحيــث اختــار هــذه الــصورة دون غريهــا, ملابالــصور األخــرى 

ًفثبت كون الفاعل خمتارا أيضا ً. 
ذن, فالعقل يـستدل عـىل القـادر بحـدوث العـامل, وعـىل علمـه إ

َزا عــىل هــذه الــصورة وجــائز ئاجــبنظامــه, وعــىل كونــه مريــدا لكونــه  ً
ّغريها, فلـام وجـد عـىل هـذه الـصورة دل عـىل أن صـانع  عىلالوجود 

 .العامل مريد
نلفــت النظــر إىل داللــة النظــام عــىل العلــم, فبعــد أن ثبــت أن لو

ًلعامل كان بعد أن مل يكن, ثبت قطعـا أن صـانعه قـديم كـان بـال أول, ا
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ًوإذا ثبت ذلك, ثبت أن كونه قادرا هو أيضا للصانع بال أول, أي ال : ً
 اهللا تعاىل بالقدرة, وإذا ثبت بعد ذلـك بنظـر العقـل أن افتصبداية ال

خالق العامل عىل هـذا النظـام عـامل بـه, فـإن هـذه الداللـة تثبـت العلـم 
قديم بال أدنى توقف وبال أدنى نظر; ألن اخلـالق قـديم, ويـستحيل لا

 .ثبوت صفة حادثة له
لعقل يدل عىل أن وجود الصانع جيـب أن يكـون قبـل وجـود او
ًإذا كـان املـصنوع داال عـىل علـم صـانعه, فهـل يمكــن أن  فـع,املـصنو

 !ًيكون علم الصانع مصاحبا للمصنوع?
نع وقت وجود املـصنوع ال اًل جيوز أن يكون العلم حادثا للصهو

 قبله?
ًن داللة العقل عىل كون الصانع العامل قديام بعلمه داللة قطعية, إ

ن ينفـي الـصانع كـاا وال يمكن لعاقل أن يعارض هذه الداللـة, إال إذ
 .أو ينفي قدرته
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إن الدليل عـىل علـم اهللا تعـاىل : ًناء عىل ذلك, فقول املتكلمنيبو
الصنعة? ال يناقض بـأي حـال قـوهلم  حمكم) َالعامل(هو كون املصنوع 

بأن علمه هبذا املصنوع سـابق للمـصنوع, وأنـه ال أول لـه كـام ال أول 
 .لقدرته
درة والوجــود واحليــاة قـلإن الـدليل عــىل العلــم وا: أمـا قــوهلمو

ًجيب أن يكون عقليا, فليس معنى ذلـك أنـه ال جيـوز االحتجـاج عـىل 
الصفات بنفس الرشيعة,  اخلصم املنكر ألصل الرشيعة يف إثبات هذه

فال يصح االستدالل عليه بآية من القرآن من حيث هو منزل من عند 
ه اهللا تعاىل, وال االستدالل عليـه بحـديث نبـوي رشيـف مـن جهـة أنـ

كالم للرسول املرسل من عند اهللا; ألن هـذا االسـتدالل يـشتمل عـىل 
 .مصادرة عىل املطلوب كام ال خيفى

ًن اهللا موصـوفا بـالعلم والقـدرة, ال و يعني كالمهم ذلك أن كالو
ًجيوز أن يستدل عليه بالكتاب والسنة مطلقا, بل يصح وجيـوز ملـن آمـن 

 .هبام بال شك
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ًهـم مطلقـا مبـادئ علـم الكـالم, يفّذلك فإن هـذا املـدعي ال لو
ال جيوز أن يـستدل عـىل علـم اهللا بـالقرآن : ولذلك تراه يغالط ويقول

 إنـام يقـول ذلـك; ألن يف الكتـاب والـسنة هًوأنا أعلم متاما أنـ. والسنة
ــل حــصوهلا,  ــياء قب ــا باألش ــاىل عامل ــون اهللا تع ــىل ك ــة واضــحة ع ًأدل

ّي ينكرهـا مـدعي وباملوجودات قبل وجودها, وهذه هي العقيـدة التـ
 .االعتزال كام بيناه لك

 :ذا عرفت اآلن ما وقع فيه هذا املغالط, فنقولإف
ًعاملــا باملــصنوع قبــل  ّذا دل العقــل عــىل وجــوب كــون الــصانعإ

وجود املصنوع, وجاء الكتاب والسنة يؤيدان ذلك, فـام هـو املوجـب 
ىل عـالرصف األخبار التي تدل عىل الغيب, والتي تدل عىل علـم اهللا ت

ّبام سيكون? وما هي حجة هذا املدعي عىل إنكار األحاديـث الـواردة 
 !بذلك?
ق, حلــه ال توجــد حجــة لــه إال اهلــوى والزيــغ عــن الطريــق انــإ

وإرصاره عىل ما يقول بـال تقـوى هللا تعـاىل, والتزامـه بـام هـو فيـه مـن 
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القبائح يف العقل والدين دون ورع, ثم اعتبار ما يقول به هـو الطريـق 
 !ضة األمةنه لالوحيد
َ هذا احلال الذي وقع فيه املدعي هلو أعجب حـالنإ ُ َ فـسبحان ! ّ

 !اهللا تعاىل العامل بام كان وبام سيكون
ًون تابعا لعلـم الفاعـل هـو إنكـار ألصـل ك إنكار أن الفعل ينإ

ًالعلم, ومنكر علم اهللا إما أن يكون منكرا ألصـل العلـم, فهـو كـافر, 
ًبتـا علمـه بالكليـات, وهـو مثاجلزئيـات ًوإما أن يكون منكـرا لعلمـه ب

 !مذهب بعض الفالسفة, وهم كفار, كام قال الغزايل
ــا أن يقــولإو ! اهلإن اهللا ال يعلــم اجلزئيــات إال بعــد حــصو: م

ًفيلزمه كون اهللا جاهال هبا قبل وقوعهـا, فيلحـق بالفالسـفة, ويلزمـه 
ول حدوث صفة العلم هللا بعد وجود املوجودات احلادثة, فيلزمـه القـ

حادثــة هللا, وهــو مــذهب مــرذول مل يقــل بــه إال بعــض ة بثبــوت صــف
 .الشيعة الرافضة واملجسمة واجلهمية والقدرية

 !ولقّيخرت هذا املدعي لنفسه ماذا يلف
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ّم يــذكرين حــال هــذا الكاتــب بحــال صــديقه الــذي يــدعي كــو
, فقد وقع يف نفس الغلط الذي وقع فيه هذا فاّاالجتهاد, حسن السق

ًطلقـا االسـتدالل عـىل وجـود اهللا تعـاىل  م حيث اسـتنكرالكاتب هنا,
بنفس القرآن والسنة, ومل يفهم أن هذا يكون من باب احلجة عىل مـن 

 يعـرتض علينـا حـني احتججنـا عـىل العلـم ينسب نفسه للدين, ثـم مل
والقدرة بالكتاب والسنة, ومها مـن نفـس البـاب, وجوابنـا هـو عـني 

 يعرف اشـرتاكهام يف كثـري مـن ولكن الناظر حني. جواب هذا املدعي
ًعلم متاما أن أحدمها تعلم من اآلخر, أو أهنام كانا يتذاكران ي طاألغال

ًضهام لألشاعرة, فجمعهام تبعا لذلك غوب ة,رًمعا, جيمعهام حب الشه َ َ
 .الوقوع يف هذا الكم الكبري من التناقضات واألهواء
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  ّمتوهيات هذا املدعي يف كالمه عىل
 ا جربيل  حديث سيدن

 )اإلسالم واإليامن واإلحسان (
 

 "د ورد اإليــــامن بالقــــدر يف العديـــد مــــن األحاديــــث يف لقـــ
 وورد اإليــامن بــأن مــا ,  ويف غريمهــا مــن كتــب الــسنة"الــصحيحني 

أصاب اإلنسان مل يكن ليخطئه, وأن اهللا عامل بمـن سـيكون يف اجلنـة, 
هــو حــادث ومــا وعــامل بمــن ســيكون يف النــار, وأن اهللا عــامل بكــل مــا 

ووردت العديــد مــن النــصوص يف الــسنة . ســيحدث إىل يــوم القيامــة
 .الرشيفة الدالة عىل علم اهللا بام سيكون قبل كونه

ّوص الواردة, تـدل عـىل خـالف مـا يدعيـه هـذا صل هذه النكو
النابــت يف هــذا العــرص, ويــدل عــىل بطــالن زعمــه بــأن اهللا ال يعلــم 

 . يعلمهاال ذلك فاألشياء إال حال حدوثها, وأما قبل
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ًحــن هنــا ال نريــد الكــالم عــىل هــذه األحاديــث, فــضال عــن نو
ولكـن مقـصدنا هـو اإلشـارة . اآليات القرآنية الدالة عىل هذا األصل

ٍإىل بعض ما وقع فيه هذا املدعي من فضائح وخمـاز أثنـاء تكلمـه عـىل 
 الذي جاء فيه بـصورة رجـل وسـأل − عليه السالم −حديث جربيل 

 عـن اإليـامن واإلسـالم واإلحـسان −مساليـه الـصالة والـ عل−النبي 
راهتا, وهو حديث حيفظـه الولـدان يف املـساجد, ويلقيـه امأوالساعة و

 ون األوىل لإلسـالم إىل هـذا الوقـت, فـامراملشايخ عىل العوام منذ القـ
ُاندرس بعد العلم به, وال غاب عن حافظة البرش ْ َ. 

َّ هذا املزور رده,لوامع ذلك فقد حو ف تلـ والتشكيك فيـه بمخِّ
الطــرق, والقــدح يف داللتــه, والتهــوين مــن قيمتــه بأســاليب ســاذجة 

وال نريـــد أن نستقـــيص يف تتبـــع مقـــاالت هـــذا الرجـــل . مفـــضوحة
 . نقترص عىل ذكر بعض  ما وقع فيهنالغريب, ولك

ِّر نص احلديثْكِذ َ ُ: 
 ريض −خرج هذا احلديث اإلمام مسلم عن عمر بـن اخلطـاب أ
سالم إلباب بيان اإليامن وا− كتاب اإليامن " صحيحه " يف  −اهللا عنه
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واإلحسان, ووجوب اإليامن بإثبات قدر اهللا سـبحانه وتعـاىل, وبيـان 
 .الدليل عىل التربي ممن ال يؤمن بالقدر وإغالظ القول يف حقه

دثنا أبو خيثمة زهري بن حـرب, حـدثنا حقال اإلمام مسلم ) ٨(
ن بريـدة, عـن حييـى بـن يعمـرج وكيع, عـن كهمـس, عـن عبـد اهللا بـ

حـدثنا أيب, حـدثنا : وحدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي, وهـذا حديثـه
كان أول من قـال يف : مس, عن ابن بريدة, عن حييى بن يعمر; قالكه

َمعبـد اجلهنـي, فانطلقـت أنـا ومحيـد بـن عبـد الـرمحن : القدر بالبرصة ُ
ًحـدا مـن أصـحاب لـو لقينـا أ: َّريي حـاجني أو معتمـرين, فقلنـاماحل

ِّفوفق لنا عبد اهللا بـن .  فسألناه عام يقول هؤالء يف القدررسول اهللا 
ًعمر بن اخلطاب داخال املسجد, فاكتنفتـه أنـا وصـاحبي, أحـدنا عـن 
. ّيمينــه واآلخــر عــن شــامله, فظننــت أن صــاحبي ســيكل الكــالم إيل

ــا عبــد الــرمحن: فقلــت ــا نــاس يقــرأون القــرآن ! أب ــه قــد ظهــر قبلن َإن ِ
, وأهنم يزعمـون أن ال قـدر, وأن )وذكر من شأهنم(ويفتقرون العلم 
ُاألمر أنف, قال فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بـريء مـنهم, وأهنـم : ُ

ٍلو أن ألحدهم مثل أحد! ن عمرب برآء مني, والذي حيلف به عبد اهللا ُ 
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ِهبا فأنفقه ما قبل اذ َ  ُحدثنا أيب عمر: ثم قال.  منه حتى يؤمن بالقدرهللاً
ات يـوم, إذ طلــع ذ بيـنام نحـن عنــد رسـول اهللا : ن اخلطـاب قــالبـ

اض الثياب, شديد سواد الشعر, ال يرى عليه أثر بيعلينا رجل شديد 
 أسند ركبتيه إىلف, السفر, و ال يعرفه منا أحد حتى جلس إىل النبي 

ــه, وقــال ــه عــىل فخذي ــه, ووضــع كفي ــا حممــد: ركبتي أخــربين عــن ! ي
اإلسالم أن تشهد أن ال إلـه إال اهللا,  ":   اهللا اإلسالم, فقال رسول

ًن حممدا رسول اهللا, وتقيم الصالة, وتؤيت الزكاة, وتصوم رمضان, وأ
فعجبنـا : قـال! صـدقت:  قال,"ًوحتج البيت إن استطعت إليه سبيال  

أن تؤمن بـاهللا,  ": فقال. فأخربين عن اإليامن: سأله ويصدقه, قاليله 
 وتؤمن بالقـدر خـريه ورشهله, واليوم اآلخر, ومالئكته, وكتبه, ورس

أن تعبـد اهللا  ": فـأخربين عـن اإلحـسان, قـال: صـدقت, قـال:  قال,"
. فـأخربين عـن الـساعة: , قـال "كأنك تراه, فإن مل تكن تراه فإنه يـراك 

فــأخربين عــن : قــال ."مــا املــسؤول عنهــا بــأعلم مــن الــسائل  ": قــال
 ءِتها, وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاَّأن تلد األمة رب ": قال. أمارهتا

ًثم انطلق, فلبثت مليا, ثـم قـال يل: لقا."لشاء يتطاولون يف البنيان ا ّ :
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 ": اهللا ورسـوله أعلـم, قـال:  قلـت "أتدري من الـسائل? ! يا عمر "
 ."نكم يِّفإنه جربيل, أتاكم يعلمكم د

 ).١٠(و) ٩(واه من حديث عن أيب هريرة رو
دثني زهري بن حرب, حدثنا جرير, حم مسلم قال اإلما) ١٠(

:  عن أيب زرعة, عن أيب هريرة قال−ن القعقاع اب وهو −عن عامرة 
 فهابوه أن يسألوه, فجاء رجل فجلس  "سلوين ": قال رسول اهللا 

ُال ترشك باهللا  ": ما اإلسالم? قال! يا رسول اهللا:  ركبتيه, فقالدعن
ُشيئا, وتقيم الصالة, وتؤيت الزكا صدقت, :  قال "ة, وتصوم رمضان ً

أن تؤمن باهللا, ومالئكته,  ": ما اإليامن? قال! يا رسول اهللا: قال
:  قال"ِّوتؤمن بالقدر كله وكتابه, ولقائه, ورسله, وتؤمن بالبعث, 

أن ختشى اهللا كأنك  ": ما اإلحسان? قال! يا رسول اهللا: صدقت, قال
يا رسول : صدقت, قال:  قال "ْتراه, فإنك إن ال تكن تراه, فإنه يراك 

ما املسؤول عنها بأعلم من السائل,  ": متى تقوم الساعة? قال! اهللا
َّإذا رأيت املرأة تلد رهبا فذاك من أرشاطها, : وسأحدثك عن أرشاطها

وإذا رأيت احلفاة العراة الصم البكم ملوك األرض فذاك من 
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ْلبهم يتطاولون يف البنا ءِأرشاطها, وإذا رأيت رعا يان فذاك من َ
 ¨β:  ثم قرأ."ٍأرشاطها, يف مخس من الغيب ال يعلمهن إال اهللا  Î) ©! $# 
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Äd“ r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑs? 4 ¨β Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ 7 Î6 yz 〈 ]ثم : قال. ]٣٤: لقامن
ُ فالتمس فلم جيدوه,  ,"ّردوه عيل  ":  قام الرجل, فقال رسول اهللا 

 ."َّهذا جربيل أراد أن تعلموا إذ مل تسألوا  ": فقال رسول اهللا 
 كالبخــاري وابــن حبــان وأيب داود −واه غــري اإلمــام مــسلم رو

 . إىل بعض ذلك بحسب ما يالئمريواإلمام أمحد وغريهم, كام سنش
يـورد مـسلم احلـديث يف يشء  ": ٢٦ّقال مدعي االعتزال صو

مل و. ..من الزيادة والنقص وباختالف يف رجال السند بعد ابـن بريـدة
 . اهـ ."يبني مسلم ماهية الزيادة والنقص 
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ــأ ــدة للحــديث, : ولق ــام مــسلم أســانيد وطــرق عدي أورد اإلم
عبد اجلهني ونص احلـديث كـام سـاقه, م وكلها فيها ذكر رصيح لقول

ً بعـض الروايـات اختالفـا يـسريا فيقـول يف يف ّولكنه كان يـشري إىل أن ً
ــضها ــه ب ": بع ــناده , وفي ــديث كهمــس وإس ــى ح ــضبمعن ــادة ع  زي

وفيه يشء مـن زيـادة, وقـد نقـص  ":   , ويف بعضها"ونقصان أحرف
 ." بنحو حديثهم":  وبعضها,"ًمنه شيئا 
ورة; يـورد االختالفـات, هإلمـام مـسلم املـشذه هي طريقـة اهو
ّ ترض يف معنـى احلـديث, واالخـتالف يـسري كـام تـرى مـن مل ْويبني إن

 .بريهتع
ــو ــة رواي ــشكيك يف وثاق ــزال الت ــام أراد مــدعي االعت مــسلم ة ّإن

الختالفات املـشار ا ّوحسن فهمه للحديث, والتلويح إىل القارئ بأن
ث زيـادة يف حـه ال يفيـده, فلـو بذا كله ّإليها ربام تكون مؤثرة, ولكن

كتب السنة األخرى لوجد هذه االختالفات التي وقعـت يف أحـرف, 
 .ولوجد أهنا ال تؤثر



 

 ١٠٦ 
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  والتـشكيك " الـصحيحني "واملقصود من ذلك كله القدح يف  
ًيف مصداقيتهام, وهذا األمر صار هدفا هلذا الرجل وصـديقه الـسقاف 

 .  هذا العرصوللعديد من املنحرفني عن أهل السنة يف 
معبـد إمـا ة ام قلنا أشار مسلم يف مجيـع هـذه املواضـع إىل قـصكو

ًترصحيا أو تلوحيا ً. 
ــ هــذا هــو احلــديث  ": ٢٦ّل القــدري مــدعي االعتــزال يف صاق

الذي دار عىل أساسه موضوع اإليامن بالقدر, وبسببه جرى تكفري كثري 
َدر تكـأة قتل مـسلمني, وبـسببه صـار القـ من املسلمني, وبسببه استبيح ُ

 . اهـ ."للظاملني املفسدين
كــذا يــزعم, ويريــد مــن ذلــك ادعــاء أن هــذا احلــديث هــو : ولقــأ

ِاحلديث الوحيد الذي يثبت القدر, وهذا من زخرف القـول كـام سـرتى,  ُ ُ
َفإن اإليامن بالقدر ورد يف أحاديث صحيحة عديدة, وأخرجهـا أكثـر مـن  ََ

 .ئمة احلديث أن مإمام
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ِّبب هـذا احلـديث, فهـم إن كفـروا فألهنـم أما تكفري الناس بسو
ديث مـع مـا احلـقالوا مقولة تعارض نصوص القرآن وما اشـتهر مـن 

 .ّدل عليه العقل القاطع, كام أرشنا, وليس بسبب هذا احلديث فقط
َما أن اإليامن بالقدر صار يتوكأ عليه الظاملون, أو هـذا ال يقولـه فّ

َإال الذي يزخرف قول الزور, بل اإليامن  بالقدر يعطـي قـوة للمـؤمن ُ
ًبأن ما أصابه مل يكن ليخطئه, وما أخطـأه مل يكـن ليـصيبه, وبنـاء عـىل 

َفلم اخلوف من جماهبة الظلمة ?ك ذل َّ ّوجيوش أهل الـسنة هـي التـي ! َ
 كالفرنجـة, −قاومت الـصليبيني والتتـار وكـل مـن حـارب اإلسـالم 

ذين يقـاتلون  وال يزال أهل السنة هـم الـ−األمريكانووالربيطانيني, 
املستعمرين واملحتلني يف خمتلف بـالد املـسلمني, مل نـسمع ال بمعتزلـة 

َّولو توكأ الظاملون عىل القدر, ملا سوغ . يقاتلون وال شيعة وال غريهم ّ
ّذلك رد القدر عند العقالء َ . 

قوف علامء أهل السنة أمام طغيان بعض الـسالطني مـشهور وو
د الــسالم, وال كلــامت اإلمــام معلــوم, وال تغيــب وقفــة العــز بــن عبــ
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َ وال مواقف اإلمام احلصني, وال جهاد غريهم الـذين بلغـوا ,النووي َ
 .ًمن الكثرة حدا سيكون عنده  إنكارهم سفسطة حمضة

 " بدايـة  يفلقـد ذكـره مـسلم ": ٢٦ّل مدعي االعتزال يف صاق
 بـذكر معبـد اجلهنـي − كام تبني الدراسة − , ومسلم انفرد "صحيحه 

 . اهـ."
معبـد  هذا الكالم كذب, فإن اإلمام مسلم مل ينفـرد بـذكر: ولقأ

 :ّاجلهني, وهاك بيان من ذكره من احلفاظ باسمه
ــ .١ ــو داود يف ذك ــه هلــذا " ســننه "ره باالســم اإلمــام أب   يف روايت

كـان  ": قـال ]٤٦٩٥[احلديث عن حييـى بـن يعمـر احلـديث 
   ."... أول من تكلم يف القدر بالبرصة معبد اجلهني

 احلــديث  "ســننه  "مــام الرتمــذي يف إلًكــره باالســم أيــضا اوذ .٢
أول مـن : يف روايته للحديث عن حييى بن يعمـر قـال) ٢٦١٠(

 ."... تكلم يف القدر معبد اجلهني
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 ١٠/٢٠٣  " الكـربى"كره باسـمه اإلمـام البيهقـي يف الـسنن وذ .٣
ن أول مـن ا كـ": أن حييى بن يعمر قال): ٢٠٦٦٠(رقم احلديث 

ّ, ورصح باسمه كذلك يف  " در يف البرصة معبد اجلهنيقال يف الق
 ).١٨٠  (" شعب اإليامن"
ً مـسلام فـيام امؤالء ثالثة من جهابذة املحـدثني قـد وافقـوا اإلمـفه

ٍرواه, فتبني أن ما ادعاه هذا القدري املحدث جمرد زور وهبتان ُ َ َُّ َ. 
لم بذكر ّما الذي تريد إثباته من ادعائك تفرد اإلمام مس:  نقول لهمث

معبد اجلهني? هل تريد التشكيك يف أصل الرواية? فهو غري دال عليهـا 
 ّريد التشكيك يف ذم الصحابة ملعبد اجلهني? فقد بـانتّلو صح زعمك,  

 .بوت ذلكث
ّما الروايات التي مل ينص فيها عىل اسم معبد اجلهنـي رصاحـة, أو

 .بل أشري إليه إشارة, فهي عديدة
ًق واملـذاهب وامللـل, أن معبـدا اجلهنـي رفـقد اشتهر يف كتـب الو

 .ّقائل بالقدر, فعبارة هذا املدعي ساقطة بكل وجه



 

 ١١٠ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

َال هذا القدري املحدثق ْ  يهالبخاري مل خيرج هذا احلديث بشق ": ُ
وقوله غـري صـحيح, فقـد أخرجـه البخـاري مـن حـديث أيب .  اهـ ."

, هريرة ال من حديث  ابن عمر, وأما عدم ذكر البخاري لقـصة معبـد
فغري مستغرب; ألنه مل خيرجها من الطريق التي أخرجها منها مـسلم, 

ــه ــصحايب, فقول ــابعي لل ــؤال الت ــصة ســبب س ــذه الق ــه : وه مل خيرج
 .البخاري بشقيه; هزيل

 ."مالك احلديث بشقيه  "موطأ  " يوجد يف وال ": ٢٧وله صقو
اإلمام مالك مل يشرتط إخراج كـل األحاديـث الـصحيحة, : ولقأ

 . فيه عىل يشءهه هذا احلديث ال داللة لفعدم إخراج
ِلكن اإلمام مالك أخرج عدة أحاديث دالة عىل وجوب اإليـامن و

 .بالقدر كام هو معلوم مشهور
عن عمه أيب سـهيل بـن مالـك أنـه , عن مالك: )١( "املوطأ  "ففي  

مـا رأيـك يف هـؤالء : كنت أسري مع عمر بن عبـد العزيـز, فقـال: قال

                                           
َّموطأ اإلمام مالك ) ١( َ ُ)١٥٩٧ .( 
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فـإن تـابوا وإال عرضـتهم عـىل  ,مهبي أن تـستتيرأيـ: القدرية? فقلـت
وذلـك : قـال مالـك. ذلـك رأيـي:  عبد العزيزنباالسيف, فقال عمر 

 .رأيي
أن عـــن رســـول اهللا  : روى اإلمـــام مالـــك عـــن أيب هريـــرة و
أنـت : حتاج آدم وموسى, فحج آدم موسى, قال لـه موسـى ": قال

سـى وأنت م: الذي أغويت الناس وأخرجتهم من اجلنة? فقال له آدم
: الذي أعطاه اهللا علم كل يشء واصـطفاه عـىل النـاس برسـالته? قـال

 .)١( "ّأفتلومني عىل أمر قد قدر عيل قبل أن أخلق? : نعم, قال
أن عمر بن : اجلهنير خرج اإلمام مالك عن مسلم بن يساأو

( øŒÎ: اخلطاب سئل عن هذه اآلية uρ x‹ s{ r& y7 •/ u‘ . ÏΒ ûÍ_ t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ 
óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ tJ −ƒ Íh‘èŒ öΝ èδy‰ pκô−r& uρ #’ n?tã öΝÍκ Å¦àΡ r& àM ó¡ s9 r& öΝ ä3În/ tÎ/ ( 

(#θä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡ ô‰Îγ x© ¡ χr& (#θ ä9θ à) s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ à2 
                                           

ــــأ ) ٢( ــــاري ) ١٥٩٢(املوط ــــه البخ , )٧٠٧٧, ٦٢٤٠, ٤٤٦١, ٤٤٥٩, ٣٢٢٨(وأخرج
 ). ٢٦٥٢(ومسلم 



 

 ١١٢ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ô tã # x‹≈ yδ t,Î# Ï≈ xî 〈 ]بّطافقال عمر بن اخل, ]١٧٢:األعراف :
إن اهللا  ":   هللاول اُ يسأل عنها, فقال رسسمعت رسول اهللا 

تبارك وتعاىل خلق آدم, ثم مسح ظهره بيمينه, فاستخرج منه ذرية, 
خلقت هؤالء للجنة, وبعمل أهل اجلنة يعملون, ثم مسح : فقال

خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل : ظهره فاستخرج منه ذرية, فقال
فقال : ففيم العمل? قال! يا رسول اهللا:  فقال رجل,"النار يعملون 

إن اهللا إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل  ":  سول اهللا ر
جلنة, فيدخله به اجلنة, ااجلنة, حتى يموت عىل عمل من أعامل  أهل 

وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت عىل عمل 
 .)١( "من أعامل أهل النار, فيدخله به النار 

ً أدركـت ناسـا مـن أصـحاب :خرج عن طاوس اليامين أنـه قـالأو
وسـمعت عبـد : قـال طـاوس. كل يشء بقـدر: ولونق يرسول اهللا 

                                           
 "وحــسنه, والنــسائي       ) ٣٠٧٥(, والرتمــذي )٤٧٠٣(ورواه أبــو داود ) ١٥٩٣(املوطــأ  ) ١(

 ).١١١٩٠ ("الكربى



 

 ١١٣ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

كل يشء بقدر حتـى العجـز  ":  قال رسول اهللا : اهللا بن عمر يقول
 .)١(" أو الكيس والعجز −والكيس 

 .توجد أحاديث أخرى دالة عىل القدرو
يالحظ القارئ أن قـصة معبـد  ": ٢٧ّقد قال هذا املدعي يف صو

  " مــسند "عنــد مــسلم غــري موجــودة يف  جلهنــي املدخلــة عــىل الــنصا
أمحد, رغم تعدد رواة حـديث سـؤاالت جربيـل عنـد أمحـد, ومعلـوم 

ا هـذًأيضا أن أمحـد روى حـديث    عبـد اهللا بـن عمـر عـن أبيـه, ومـع 
 .اهـ . "فاحلديث بشقيه مل يورده أمحد يف مسند عمر بن اخلطاب 

 .حلق أن كالمه باطل ال قيمة لهّا هو كالم هذا املدعي, واذه
ــإف ــن هن ــرو احلــديث يف مــسند عمــر ب ــام أمحــد مل ي  ادعــى أن اإلم

, واحلق الذي ال ريب فيه أنـه رواه بطـريقني, وهـذه هـي اخلطاب 
 :الروايات

 من طريق أيب نعيم, حدثنا سفيان, ١/٥٢) ٣٧٤(ت رقم حت األوىل 
ُعن علقمة بن مرثد, عن سليامن بـن بريـدة, عـن ابـ ْ َن يعمـر قـالَ ْ قلـت : َ

                                           
 ). ٢٦٥٥(ورواه مسلم ) ١٥٩٥(املوطأ ) ١(



 

 ١١٤ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

َال قـدر: ً نسافر يف اآلفاق فنلقى قوما يقولـوناإن: البن عمر فقـال ابـن . َ
إذا لقيتموهم فأخربوهم أن عبد اهللا بن عمر منهم بريء وأهنم منه : عمر

ًبرآء, ثالثا, ثم أ َ ُدث حيأنشُ : قال سفيان(وتؤمن بالقدر, : ويف الرواية... ِّ
 ).خريه ورشه: أراه قال
سألت : عمر قالي عن ابن ١/٥٣) ٣٧٥(ية الثانية حتت رقم لروااو

: ًإنا نسري يف هذه األرض, فنلقى قوما يقولـون: ابن عمر, أو سأله رجل
َال قدر, فقال ابن عمر  بـن عمـر هللاإذا لقيت أولئك فأخربهم أن عبـد ا: َ

 ...ُمنهم بريء وهم منه برآء
 −طــاب حن نالحــظ أنــه يف الــروايتني يف مــسند عمــر بــن اخلنفــ

ينهـا, وإن مل يـذكر اسـمه, ع ذكر قـصة معبـد اجلهنـي ب−ريض اهللا عنه 
 .ولكنا علمنا أنه هو املقصود من الروايات األخرى

 من طريق حييى بـن سـعيد, عـن ١/٢٧)١٨٤(واه قبل برقم رو
لقينا عبد اهللا بـن عمـر, فـذكرنا القـدر :  احلمريي قااليدابن يعمر ومح

ّإن ابـن عمـر مـنكم : جعتم إليهم فقولـواإذا ر: وما يقولون فيه, فقال
ٍأنتم منه برآء, ثالث مراروبريء  ِ َ ُ. 



 

 ١١٥ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ِّ والقدر كله ": وفيه... ّ حدث باحلديثمث ُ ِ َ َ...". 
) ٥٨٥٦(واه اإلمام أمحد يف مـسند عبـد اهللا بـن عمـر احلـديث رو

ًإن عندنا رجاال يزعمـون : قلت البن عمر:  بن يعمريى عن حي٢/١٠٧ ّ
: فــإن شــاؤوا عملــوا وإن شــاؤوا مل يعملــوا? فقــال مهيديــأب أن األمــر
 ": ثـم روى احلـديث وفيـه. منهم بريء, وأهنم مني بـرآء ينأخربهم أ

  ."والقدر كله 
عن حييـى بـن يعمـر, عـن ابـن ٢/١٠٧) ٥٨٥٧(ًواه أيضا رو

 −  عليـه الـسالم − وكـان جربيـل : مثلـه, قـالب. عمر, عن النبي 
 . يف صورة  دحيةَّيأيت النبي 

ّفإن كالم مدعي االعتزال باطل من مجيع الوجـوه; فاإلمـام ن ذإ ّ
ّأمحد روى احلديث بشقيه, وذكر قـصة معبـد, وإن مل يـنص يف روايتـه 

يات واًعىل االسم, ولكنه هو, كام أرشنا سابقا, وكام هو معلوم من الر
 .األخرى



 

 ١١٦ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 يف صـفحات −ّذا يتبني لك مقدار ما وقـع فيـه هـذا املـدعي هبو
 .يس وحتريف من تدل−قليلة 
ــد يفالو ــدل وجــود رأي معب ــان  ّ ي ــذهب ك ــذا امل ــرصة أن ه الب

جــال يقولــون بــذلك ر دًمنتــرشا فيهــا, بــل غايــة مــا يــدل عليــه, وجــو
القدري ب ّالرأي, وليس األمر كام زعمه هذا املدعي من انتشار املذه

 .ّىل رأي أهل السنة الذي يمثله قول ابن عمر ع هوتفوق



 

 ١١٧ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 
 خامتة

  دلة  ذكر بعض األيف
 عىل علم اهللا تعاىل باألشياء قبل وجودها

 
ــل  ــا باألشــياء قب ــون اهللا عامل ــدة عــىل ك ــة العدي ــضافرت األدل ًت

و وهـذا هـ. وجودها, وأنه تعاىل ال حيصل له علم مل يكن يعلم به قبـل
ًاملقصود بالعلم األزيل, فال معنى هلذا إال أن اهللا تعاىل عامل مل يزل عاملـا 

مل يزل, وال يطرأ له  َّام سيكون, وعلمه بذلك كله يكون وبامب كان وامب
 .علم مل يكن له

علـم اهللا قـديم, ال يريـدون : علامء أهل الـسنة عنـدما يقولـونو
 .أكثر من هذا املعنى

ــ ــشهري ب ــا اخلــالف ال ــة وغــريهم يف ني أهــلوأم ــسنة واملعتزل  ال
الــصفات املعــاين وأهنــا زائــدة عــن الــذات أو عينهــا, فهــو خــالف ال 



 

 ١١٨ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ًبـاألمور, وأنـه مل يـزل عاملـا هبـا عـىل  ً له بكون اهللا تعـاىل عاملـاّمدخلية
وهــو خــالف يف مــسألة أخــرى, وإن حــاول . اهنحّالنحــو الــذي وضــ

ًبعض اجلهلة اخللط بني األمرين عمدا أو غفلة وجهال مـنهم بـال ق فرً
 .بينهام

لــم اهللا قــديم ال يــستلزم كــون ع ّنــا بــأنول قّنأ ُد ذكرنــا قبــلقــو
ًمتييـزا و ًلم كشفاعال يستلزم كون ما تعلق به ال: يمة, أياملعلومات قد

ًله قديام, بل قد يكون قديام  , ًاث وقد يكون حاد− كذات اهللا وصفاته −ً
ًوقد يكون حماال أصال  .ْوكل ذلك يصلح ألن يتعلق به علم اهللا تعاىل. ً

نذكر يف هذه اخلامتة وجه الداللة العقلية عىل العلم القـديم, سو
 :عا الرشعية عىل ذلك من الكتاب والسنة واإلمجوالداللة



 

 ١١٩ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 
  داللة العقلية عىل كون اهللا تعاىلال: ًالأو

ً عاملا, مل يزل عاملا بام كان وبام سيكون ً 
 

قد تقرر بالنظر يف العامل مـن جهـة تغـريه أنـه حمتـاج إىل صـانع, ل
 يف كتب الكالم وجود الصانع, ووجوب −ّ كام تم تفصيله −فثبت      

ًالصانع قديام مل يزل موجودا, وثبت عىل سبيل القطـع أن قدكون  تـه رً
 .ًقديمة أيضا, وثبت له الصفات السلبية

ًتقرر بالنظر يف العامل املخلوق من جهة كونه موجودا ذا روعـة و ْ ِ
 متـصف −و خالقـه وهـ −هللا ا ّوهبجة عىل نظـام متكامـل متناسـق, أن

 ,َجياد العـاملإ َتت له حالكون ثبت ْذه الصفة يستحيل أنه ّبالعلم, وأن
 − ّعـزو ّ جـل− هللا ٌإذن ثابتة ًكون جاهال قبل ذلك, فهييزم أن لّ وإال
 .ن قبل ذلك, فهي إذن قديمةم



 

 ١٢٠ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ليهـا الـدليل الـسابق, وهـو دليـل  عُّصفة العلم الثابتـة هللا يـدلو
التـي  مُظُّ نظـام معـني دون غـريه مـن الـن عـىلَكـون العـامل: م, أياّظالن

 تـرشق مـن املـرشق, −ً مـثال −عليهـا, فالـشمس  َامللعـايمكن وجود 
ويمكن عند العقل أن ترشق من املغرب, إذ كلتا اجلهتني متـساوية يف 
ــا أن  نفــس األمــر, فلــام تــم الــرشوق مــن املــرشق دون املغــرب علمن

 .ل أن يفعله ملا ذكرناقبالفاعل لذلك قادر مريد خمتار عامل بام يفعله 
 ْالفـرق اإلسـالمية; أن رثـ املعتزلة وأكًستحيل اتفاقا بيننا وبنييو

ّ جــل وعــز− هللا تعــاىل صــفة مــن الــصفات, فــاهللاُدث حتــ   ُ يتــصفال − ّ
ًلعلـم قديمـة, وكونـه عاملـا بكـل األشـياء ا ُإذن صـفة. الصفات احلادثةب

ًوصف هللا تعاىل مل يزل ثابتا له ٌ. 
 .ىل ما ذكرناهع ًطعيةق ًةفالعقل إذن يدل دالل

ّحد مـن البـرش, فلـم يقـل أحـد ممـن يعتـد بـه مل خيالف يف هذا أو
 .ىل اجلملةع ّبنفي علم اهللا األزيل

 . ظهر بعض الناس خالفوا يف ذلك من جهاتنكل



 

 ١٢١ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

هللا عـامل باألشـياء عـىل ا ّما الفالسفة أو طائفة منهم, فزعموا أنأ
ليــات ال باجلزئيــات احلادثــة, التــي حتــدث لكبا:  ســبيل اإلمجــال, أي
اجلزئيـات, ب ّعـزو ّفـي علمـه جـل نىل إ أجلأهمام ّوتنعدم, وزعموا أن

وهـو  −ّعـزو ّ جـل− هبا يلزم قيام احلـوادث بذاتـه ًاإن كان عامل هّهو أن
 .حمال, فلذلك قالوا ما قالوا

ــنيو ــيهم واضــح ب ــرد عل ــل صــار صــغار ,ّال ــةط ُب ــما ِلب ــد ع ِلعل ن
ّعلمون الرد, فتغري املعلـوم ال يلـزم عنـه تغـريي ِألشاعرةا ُّ اهللا العلـم, بـل  ّ

موجـود,  هّبأنـ هِمعدوم, وبعـد وجـود هّبأن هِجودو َبلق َليشءا ُتعاىل يعلم
ً تعـاىل أزال, ولـيس املعنـى أنـه عنـد عـدم هللا ٌوكال هذين األمرين معلوم

ُوجـد,  هّأن وعند وجوده حيصل علمه ب,َدمَانع هّهللا بأنا ُلمع ُاليشء حيصل
 .فهذا تصور ساذج للعلم القديم

ًتنجيـزا بـام كـان ومـا قـت ّ له تعلقات قديمة تعللقديماهللا ا ُعلمف
 .هيسيكون عىل ما هو عل



 

 ١٢٢ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ىل إثبـات عـ ِلعقلا َاللةد ّ أن− أهيا القارئ الفاضل −أنت ترى ف
ْكون اهللا عاملا إن  فهي نفسها الدالة عىل − وهي كذلك −انت قطعية ك ً
 .ياء قبل وجودهاشكون علمه باأل

 يزعمـون −ّم هـذا املـدعي  ومـنه−ّكنا قد بينا لك أن القدرية لو
يف الــسمع  نو يقولــكــام َعلــمي ْنأ ُأنــه يــصلح: ًون اهللا عاملــا معنــاهكــ ّأن

ّوالبرص, ولكن قد تقرر لدى العقـالء أن ا صـلح للعلـم فهـو لـيس مـ ّ
 زّبعــامل يف ذلــك احلــال, ولكــن العــامل هــو الــذي تعلــق علمــه وتنجــ

 .علوماملب
ة القدرية اندثرت رقف ّالقدرية, فإنو ِلفالسفةا ِضعف مذهبلو

لة فقد ز بأقواهلا, أما املعتُوانعدمت حتى مل يعد أحد من العقالء يقول
ــديم,  ــم الق ــي العل ــالعلم احلــادث, ونف ــوهلم ب ــة يف ق خــالفوا القدري

وأمــا قــدماء . ووافقــوهم يف القــول بــأن اإلنــسان خيلــق فعلــه بنفــسه
ت, فقــد لكليــات دون اجلزئيــاا ُهللا يعلــما ّإن:  قــالواينالفالســفة الــذ

خالفهم العديد مـن متـأخري الفالسـفة, وحـاولوا إعـادة رشح قـول 
 العلــم, وممــن حــاول يف ِو يوافــق مــذهب األشــاعرةحــالقــدماء عــىل ن



 

 ١٢٣ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ابن رشد ونصري الدين الطويس وغريهم كثري, حتى صار يقال : ذلك
ً وجعلــه موافقــا اءلكثــرة مــن حــاول مــنهم إعــادة تفــسري قــول القــدم

هللا متعلـق ا َلـمع ّقيق مذهب الفالسفة هـو أنإن حت: ملذهب األشاعرة
: أي. ذا هو حقيقـة مـذهبهم وقـوهلمه ّ سيكون, وأنام كان وببامًأزال 

ول الفالسـفة القـدماء هـو أن قـ ّصار بعض العلامء حياولون ادعـاء أن
قبل وجودها, وليس كام شاع ) الكليات واجلزئيات(األشياء بٌ اهللا عامل
 .عنهم
لـيهم إ َبسْنـيء مـن البـرش ال يرضـون أنُ لعقالا ّكذا نرى أنهو

 .ّالسنةوّمذهب هذا املدعي املخالف للعقل والقرآن 
لو كان املقـام مقـام تفـصيل هلـذه املـسألة, ألرينـاك مـن التـدقيق و

ًوالتحقيق ما تقر به عيناك, ولكن نرجـو أن يكـون مـا ذكرنـاه هنـا كافيـا  ّ
 .ًا للمقامسبمنا



 

 ١٢٤ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 
   اهللالة القرآن عىل علمدال: ًثانيا

  باألشياء قبل وقوعها
 

هللا ا َ القرآن داللة قاطعـة عـىل علـم اهللا تعـاىل, وعـىل أن علـمّدل
 .اهِجودو َبلق ِاألشياءب ٌكل يشء, وهو متعلقب ٌمتعلق
د اشتهرت هذه العقيـدة وانتـرشت حتـى صـار الولـدان مـن قو

 .ا, وال ينكرها إال جاحدرهنكيْن َالناس ال جيهلوهنا ويتهمون م
 ": ١١٤ ص "األسامء والصفات   "مام البيهقي يف  ل اإلاق

 Ÿω: ّجلو ّقال اهللا عز. باب ما جاء يف إثبات صفة العلم uρ 
tβθ äÜŠÅsãƒ & ó y´Î/ ô ÏiΒ ÿÏµ Ïϑù= Ïã ω Î) $ yϑÎ/ u !$ x© 4 〈 ]٢٥٥: البقرة[, 

ّال يعلمون شيئا من علمه إال بام شاء أن يعلمهم إي: يقول , فيعلموه هاً
 .بتعليمه



 

 ١٢٥ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

≅ ö: ال جل وعالقو è% (#θè? ù' sù Îô³ yèÎ/ 9‘ uθß™  Ï&Î# ÷VÏiΒ ;M≈ tƒ utI ø ãΒ 
(#θãã ÷Š $# uρ Ç tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™$#  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# β Î) óΟ çFΖä. t Ï%Ï‰≈ |¹ * 

óΟ ©9Î* sù (#θç7ŠÉftF ó¡ o„ öΝ ä3 s9 (#þθ ßϑ n=÷æ $$ sù !$ yϑ̄Ρ r& tΑ Ì“Ρé& ÄΝ ù=Ïè Î/ «! $# β r& uρ Hω 
tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( ö≅yγ sù ΟçFΡ r& šχθßϑ Î=ó¡ •Β 〈 ]١٤−١٣: هود[. 

 Ç: هُلالَجّل َج َالقو Å3≈ ©9 ª! $# ß‰ pκô¶ tƒ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& š ø‹ s9 Î) ( 
… ã& s!t“Ρ r& Ïµ Ïϑù= ÏèÎ/ ( 〈        ]حني قالوا لرسول كلذ, و]١٦٦: النساء 

ُال نجد أحدا يشهد أنك رسول: اهللا   Ç :فأنزل اهللا! هللا ً Å3≈ ©9 ª! $# 
ß‰ pκô¶ tƒ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& š ø‹ s9 Î) ( …ã& s!t“Ρ r& Ïµ Ïϑ ù= ÏèÎ/ ( èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ 

tβρ ß‰ yγô± o„ 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ # ´‰‹ Íκ y−  〈. 



 

 ١٢٦ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 Ïµ: قال تبارك وتعاىلو ø‹ s9 Î) –Š tãƒ ãΝ ù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# 4 $ tΒ uρ ßl ã øƒrB 
 ÏΒ ;N≡tyϑ rO ô ÏiΒ $ yγ ÏΒ$ yϑ ø. r& $ tΒ uρ ã≅Ïϑøt rB ôÏΒ 4 s\Ρé& Ÿω uρ ßì ŸÒs? ω Î) 

Ïµ Ïϑ ù=Ïè Î/ 4 〈]٤٧:فصلت[. 

 £: قال تعاىلو n= t↔ ó¡ oΨ n= sù šÏ% ©!$# Ÿ≅Å™ ö‘é& óΟ Îγ ø‹ s9 Î) 
 ∅ n= t↔ ó¡ oΨ s9 uρ t Î= y™ ößϑø9 $# * £ ¢Áà) uΖ n= sù Ν Íκö n= tã 5Ο ù=Ïè Î/ ( $ tΒ uρ $ ¨Ζä. 

šÎ7 Í← !$ xî  〈 ]٧−٦:األعراف[. 

$! : −عظمته  تّ جل−قال و yϑ ¯ΡÎ) ãΝ ä3ßγ≈ s9Î) ª! $# “Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) 
ω Î) uθ èδ 4 yì Å™uρ ¨≅à2 > ó x« $ Vϑù= Ïã  〈 ]٩٨:طه.[ 

$ : لعرشا ُ يقوله محلةيام ف−ّ جلت قدرته −قال و uΖ−/ u‘ 
|M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 & ó x« Zπ yϑ ôm§‘ $ Vϑù= Ïã uρ 〈 ]٧:غافر[. 



 

 ١٢٧ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

َدرُق تّ جل−ال قو ! ª:  −هُتْ $# “Ï% ©!$# t, n= y{ yì ö6 y™ ;N≡uθ≈ oÿ xœ 
z ÏΒ uρ ÇÚö‘ F{$# £ßγ n= ÷W ÏΒ ãΑ ¨”t∴ tG tƒ â ö∆ F{$# £ åκ s] ÷t/ (# þθçΗ s>÷è tF Ï9 ¨β r& ©!$# 4’ n?tã 

Èe≅ä. & ó x« Öƒ Ï‰s% ¨β r& uρ ©! $# ô‰s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3Î/ > ó x« $ RΗø> Ïã 〈 
 .علمه قد أحاط باملعلومات كلها: أي ,]١٢:الطالق[

 ¨β : − وجلَّعز −ال قو Î) ©!$# … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# 〈 
 .]٣٤: لقامن[

$ t :  − تعاىل −قال و yϑ̄Ρ Î) ãΝ ù= Ïè ø9$# y‰ΖÏã «! : األحقاف[ 〉 #$
 .اهـ ." ]٢٣

َف ملا نقلناه عن اإلمام البيهقي كامو  تعاىل, هللا َخضعو َاستقام نٍ
 َّطمــئن يىّحتــ ِ ذكــر بعــض اآليــات الدالــة عــىل املطلــوبيف ُوســنزيد

 :ُكِّملتشكا



 

 ١٢٨ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

≅ ö: ]٣٠−٢٤[يات راّلذا ِال اهللا تعاىل يف سورةق yδ y79 s? r& 
ß]ƒ Ï‰ym É# øŠ|Ê tΛ Ïδ≡ t ö/ Î) š ÏΒ tõ3ßϑø9 $# * øŒÎ) (#θè= yz yŠ Ïµ ø‹ n= tã 

(#θä9$ s) sù $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ×Πöθ s% tβρ ã s3Ψ •Β * sø# t sù #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& 
u !$ y∨ sù 9≅ôfÏè Î/ &Ïϑ y™ * ÿ… çµ t/§ s) sù öΝ Íκö s9 Î) tΑ$ s% Ÿω r& šχθè= ä. ù' s? * 

}§ y_÷ρ r' sù öΝ åκ÷] ÏΒ Zπ x‹ Åz ( (#θä9$ s% Ÿω ô# y‚s? ( çνρ ã¤± o0 uρ ?Ν≈ n=äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ 
* ÏM n= t7 ø% r' sù … çµ è? r& tøΒ $# ’Îû ;ο § |À ôM©3 |Á sù $ yγ yγ ô_uρ ôM s9$ s% uρ î—θèg x” 

×Λ É) tã * (#θä9$ s% Å7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% Å7 š/ u‘ ( … çµ ¯Ρ Î) uθèδ ÞΟ‹ Å3 y⇔ø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9$# 
〈. 

 ُيكــربوُد َولــي ٍولــد: غـالم, أيب َا ســيدنا إبــراهيموَّرشبــ ُملالئكـةاف
 ٌ إىل اهللا تعـاىل, وهـذا إخبـارىْرشُ, ونسبوا هذه البـًامييصري علو ُيبلغو
 َا قبـلهبـٌ فـاهللا إذن عـامل. ُدْعـَب ْآثار األفعال مل حتصلو ٍرشيةب ٍن أفعالع
 .اِهلُصوُح



 

 ١٢٩ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

  ÷Πr& ÞΟèδy‰ΨÏã Ü=ø‹tóø9$# ôΜßγsù: ]٤١[قال تعاىل يف سورة الطور و
tβθç7çFõ3tƒ 〈  ٤/٢٦ "هري تفـس", قال الزخمرشي يف :"  ÷Πr& ÞΟèδy‰ΨÏã 

Ü=ø‹tóø9$# 〈اللوح املحفوظ            :  أي ÷ôΜßγsù tβθç7çFõ3tƒ 〈   ما فيه حتى
ُبعث ُال ن: يقولوا َ َعذب ُنْ نا ملثعُب ْإنوْ  . اهـ ."َ
كتـوب فيـه البعثـة, م َملحفـوظا َلـوحال ّأنىل  عـُّالمه هذا يدلكو

َّعذُيْن َوالنرش, وم ّعذبُ ي الْنَمو, ُبَ َ. 
$ : ]٤٩[ل اهللا تعاىل يف سورة القمـر اق ¯Ρ Î) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 

9‘ y‰ s) Î/ 〈. 
ًخلقنا كل يشء مقـدرا حمكـام : أي ": ال الزخمرشي يف تفسريهاق ً َّ ُ

َمرتبــا عــىل حــسب مــا اقتــضته احلكمــة َ ّأو مقــدر. ً َ ًمكتوبــا يف اللــوح,  ًاُ
 . اهـ ."ًمعلوما قبل كونه, قد علمنا حاله وزمانه 

ألشياء قبل اذا الترصيح من الزخمرشي عىل أن اهللا تعاىل يعلم هف
 يـدل بوضـوح عـىل بطـالن مـا يزعمـه −حصوهلا عىل ما تكـون عليـه 



 

 ١٣٠ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ّاملدعون لالعتزال من أن اهللا ال يعلم األشياء إال عند وجودهـا, ومـع 
الزخمــرشي يف إشــكاالت ومتحــالت يف تفــسريه هلــذه ع  وقــذلــك فقــد

  "تفـسريه  "ّاآلية, ورد عليه ابن املنري, وأشـار إىل ذلـك ابـن عطيـة يف 
 .فانظره
 ¨βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπtã$¡¡9$# Ú: اىلعله توق Í̂i”t∴ãƒuρ y]ø‹tóø9$# 

ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ%tnö‘F{$# ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6s? 
#Y‰xî ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘r& ßNθßϑs? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠÎ=tæ 

7Î6yz  〈 هي آخر آية من سورة لقامنو. 
ًروي أن رجـال  ": ٣/٢٣٨ذه اآليـة هـ ِلزخمرشي يف تفسريا َلاق

:  فقال أتى النبي −ارثة ح ِو بنرمع ُ وهو احلارث بن−من حمارب 
يـايت ح ُين عن الساعة متى قيامها? وإين قـد ألقيـتأخرب! يا رسول اهللا

السامء, فمتى متطر? وأخـربين عـن امـرأيت ّنا  عتأَيف األرض وقد أبط
ِفقد اشتملت ما يف بطنها أذكر أم أنثى? وإين علمت ما علمـت أمـس 

وعـن .  قد عرفتـه فـأين أمـوت? فنزلـتيًفام أعمل غدا? وهذا مولد



 

 ١٣١ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

وعن ابـن عبـاس . وتال هذه اآلية ,"مفاتح الغيب مخس  ":  النبي 
ــاكم ب,مــن ادعــى علــم هــذه اخلمــسة فقــد كــذ: ريض اهللا عــنهام  إي

. فـإن الكهانـة تـدعو إىل الـرشك, والـرشك وأهلـه يف النـار! والكهانة 
ًفـرأى يف منامـه كـأن خيـاال  أنه أمهه معرفة مدة عمره,: وعن املنصور

ستفتى العلـامء رج يده من البحر, وأشار إليه باألصابع اخلمس, فاأخ
يف ذلك, فتأولوها بخمس سنني وبخمـسة أشـهر وبغـري ذلـك, حتـى 

ّ مفاتح الغيب مخـس ال يعلمهـا إال نأتأويلها : فة رمحه اهللانيقال أبو ح
… ا طلبــت ال ســبيل لــك إليــه مــ ّهللا, وأنا çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $#  〈  

^ Úأيــان مرســاها,  Íi” t∴ ãƒ uρ y] ø‹ tó ø9  غــري تقــديم وال نمــ ٍيف إبانــة  〉 #$
 ¨ÞΟ, هتأخري, ويف بلد ال يتجـاوزه بـ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ أذكـر  〉 ) #$

$   األحـوال, منّأم أنثى, أتام أم ناقص, وكذلك ما سوى ذلك  tΒ uρ 
“ Í‘ ô‰ s? Ó§ ø tΡ  〈  و فــاجرة أ ٌةَّبــر # sŒ$ ¨Β Ü= Å¡ ò6 s? # Y‰ xî 〈   مــن

ً رشا, وعازمـة عـىل تخري أو رش, وربام كانت عازمة عىل خـري فعملـ
$ ًرش فعملت خريا ,  tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? 6§ ø tΡ 〈  أين متوت...". 



 

 ١٣٢ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 وجعـل العلـم هللا والدرايـة للعبـد, ملـا يف الدرايـة مـن ":  قالمث
 −لت حيلهـا معأ ْنوإ −ف رأهنا ال تع: و املعنى.  واحليلةلَْتمعنى اخل

 ْنِا, وال يشء أخـص باإلنـسان مـهـاّما يلصق هبـا وخيـتص وال يتخط
 مـاعـرفتهام كـان مـن معرفـة  مىل إقيـرطسبه وعاقبته, فإذا مل يكن له ك

 . اهـ ."عد أبعدامها 
  !$tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ þ’Îû: ال اهللا تعـاىلقو

öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ÏiΒ È≅ö6s% βr& !$yδr&uö9̄Ρ 4 ¨βÎ) šÏ9≡sŒ ’n?tã 
«!$# ×Å¡o„ * ŸξøŠs3Ïj9 (#öθy™ù's? 4’n?tã $tΒ öΝä3s?$sù Ÿωuρ (#θãmtøs? !$yϑÎ/ 

öΝà69s?#u 3 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ A‘θã‚sù  〈  ]ـــــــد −٢٢: احلدي
٢٣[. 

ــ ــصيبة يف األرض " : ٤/٦٥ال الزخمــرشي ق نحــو اجلــدب : امل
ــثامر, ويف األنفــس ــزروع وال ــات ال ــوت ءاونحــو األد: وآف ’  وامل Îû 

5=≈ tG Å2  〈  اللوح يف  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r& u ö9 ¯Ρ 4  〈  يعني األنفـس أو



 

 ١٣٣ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 ¨βاملصائب  Î) š Ï9≡ sŒ 〈 اتـه يف كتـاب ثبإن تقـدير ذلـك وإ ’ n? tã 
«! $# × Å¡ o„ 〈  اهـ ."ًوإن كان عسريا عىل العباد . 

حرص مسمى املصيبة يف مـا ذكـره,  مّسل ن الاّنأّ المه جيد, إالكو
مصيبة, ويدل عىل ذلـك  هّ اإلنسان أنلمعفقد يطلق عىل ما هو نتيجة 

 Iω :قولــــــه تعــــــاىل öθ s9 uρ β r& Ν ßγ t6Š ÅÁ è? 8π t7Š ÅÁ •Β $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% 
öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& 〈  ]ــه تعــاىل]٤٧: القــصص $! :   , وقول tΒ uρ Ν à6 t7≈ |¹ r& 

 ÏiΒ 7π t6Š ÅÁ •Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& 〈 ]٣٠: لشورىا[. 
 zΝ : ]٢٠[ لّقــال اهللا تعــاىل يف ســورة املزمــو Î= tæ β r& ãβθ ä3 u‹ y™ 
Ο ä3Ζ ÏΒ 4 yÌ ó £∆   tβρ ã yz# u uρ tβθ ç/ Î ôØ tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ äó tG ö6 tƒ  ÏΒ 

È≅ ôÒ sù «! $#   tβρ ã yz# u uρ tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! ــة  〉 ) #$ ــذه اآلي , وه
هللا تعـاىل علـم ذلـك قبـل حـصوله, وممـا علمـه ا ّدليل رصيـح عـىل أن

 .قطت فلعباد وليس الكونيا اعالأف



 

 ١٣٤ 
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ن اآليات إنام هـو قليـل مـن كثـري, واقتـرصنا م هعد, فام ذكرنابو
ا القدر; ألنه من الواضحات املشهورات التي ال خيـالف فيهـا ذعىل ه

 .إال أهل اهلوى
 

  اللة السنة عىل علم اهللا تعاىلد: ًثالثا
  باألشياء قبل وجودها

 
 بـام لتـي وردت يف إثبـات القـدر وعلـم اهللا تعـاىلا َألحاديثا ّإن

ّسيكون جتل عن احلرص واإلحاطة, فهي عظيمـة العـدد, وال يناسـب 
 .هاهنا إال ذكر بعضها للتنبيه عىل غريها

األسامء  " يف − رمحه اهللا تعاىل −تج اإلمام البيهقي حا
 بحديث قصة موسى واخلرض, وهذا احتجاج باحلديث  "والصفات

$ : ًوالقرآن معا, فتأمل قول اهللا تعاىل ¨Β r& uρ ÞΟ≈ n= äóø9 $# tβ% s3 sù çν# uθ t/ r& 
È ÷ uΖÏΒ ÷σ ãΒ !$ uΖŠ Ï± y‚sù β r& $ yϑ ßγ s) Ïδöãƒ $ YΖ≈ u‹ øó èÛ # \ø à2 uρ * !$ tΡ ÷Š u‘ r' sù 



 

 ١٣٥ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

β r& $ yϑ ßγ s9Ï‰ö7 ãƒ $ yϑåκ ›5u‘ # Zö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ Zο 4θ x. y— z> tø% r& uρ $ YΗ÷q â‘ * $ ¨Β r& uρ 
â‘# y‰Åg ø: $# tβ% s3 sù È ÷ yϑ≈ n= äó Ï9 È ÷ yϑŠÏK tƒ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# šχ% x. uρ … çµ tF øtrB 

Ö”∴ x. $ yϑßγ ©9 tβ% x. uρ $ yϑèδθç/ r& $ [sÎ=≈ |¹ yŠ# u‘ r' sù y7 •/ u‘ β r& !$ tó è=ö7 tƒ 
$ yϑ èδ£‰ä© r& % y Ì̀÷‚ tGó¡ tƒuρ $ yϑèδ u”∴ x. Zπ yϑôm u‘  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $ tΒ uρ … çµ çGù= yè sù 

ô tã “Ì øΒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ƒ Íρ ù' s? $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ ó¡ n@ Ïµ øŠn= ¨æ #Z ö9|¹ 〈 
 .]٨٢ −٨٠: الكهف[

كـان يعلـم هبـذه األمـور وإىل  هللا تعاىلا ّذه اآليات فيها ترصيح بأنهف
وجيه وتعليل, وهبذا جـاء  تىل إماذا يؤول إليها األمر, وهذا واضح ال حيتاج

 وإنـام فعلـه اخلـرض بعلمـه تعـاىل, و كـان مـن )١( البخاري ومسلمحديث
 .تعليم اهللا تعاىل إياه

لـة عـىل ذلـك حـديث االسـتخارة اليف الدكر اإلمام البيهقي ذو
ِّ يعلمنــا كــان رســول اهللا :  قــالاملعلــوم عــن جــابر بــن عبــد اهللا 

                                           
 ).٢٣٨٠(, مسلم ...), ٤٧( البخاري ) ١(



 

 ١٣٦ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ّإذا هم  ": االستخارة يف األمر كام يعلمنا السورة من القرآن, يقول لنا
اللهـم إين : أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة, ثم ليقـل

ــدرتك,  ــتقدرك بق ــك, وأس ــتخريك بعلم ــضلك أس ــن ف ــألك م وأس
 مّالعظــيم, فإنــك تقــدر وال أقــدر, وتعلــم وال أعلــم, وأنــت عــال

 −لذي يريد ا سميه بعينه ي−م هذا األمر لعتنت ك ْإنف ّاللهم. الغيوب
يف عاجـل :  أو قـال−ًخريا يل يف ديني ومعايش ومعادي وعاقبة أمري 

ت نـك ْ ويرسه يل, وبـارك يل فيـه, اللهـم وإنيل ه فاقدر−أمري وآجله 
فارصفه عني وارصفني عنه, واقـدر يل   −ثل األول م −ًتعلمه رشا يل 

ّ كان ثم رضني به رواه البخاري يف الصحيحثاخلري حي  .)٢(هـا. " )١(َ
ّمما يدل عىل علم اهللا باألشياء قبل حدوثها ما رواه اإلمام و

ِ باب وفاة موسى وذكره −  يف كتاب األنبياء "صحيحه "البخاري يف 

  y7çG÷èuΖsÜô¹$#uρ:  باب قوله −, ويف كتاب التفسري )٣٢٢٨(ُبعد 

                                           
 ). ٦٩٥٥, ٦٠١٩, ١١٠٩(األحاديث ) ١(
 .١٢٢ للبيهقي ص"األسامء والصفات ") ٢(



 

 ١٣٧ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

Å¤øuΖÏ9 〈 ]ويف باب)٤٤٥٩ (]٤١:طه , : Ÿξsù %m„äl̈Ψy_Ì÷‚ãƒ zÏΒ 
Ïπ̈Ψyfø9$# #’s+ô±tFsù 〈 ]باب −, ويف كتاب القدر    )٤٤٦١( ]١١٧: طه 
:    باب قوله −, ويف كتاب التوحيد )٦٢٤٠(موسى عند اهللا وَدم آ ّحتاج

 zΝ̄=x.uρ ª!$# 4y›θãΒ $VϑŠÎ=ò6s? 〈  ]ويف )٧٠٧٧ (]١٦٤: النساء ,
, عن النبي أيب هريرة  نع −ألفاظ احلديث بعض اختالف ال يؤثر 

َأنت أبونا خيبتنا ! يا آدم: احتج آدم وموسى فقال له موسى ": )١( قال َّ
اصطفاك اهللا بكالمه, وخط ! ا موسى ي:وأخرجتنا من اجلنة, قال له آدم

ْه, أتلومني عىل أمر قدره اهللا عيل قبل أنلك بيد لقني بأربعني سنة ? خي ّ
 ."ًفحج آدم موسى, فحج آدم موسى ثالثا 

 آدم وموسى عليهام اجحج:  باب−رواه مسلم يف كتاب القدر و
ــ, )٢٦٥٢(الــسالم  , )٤٧٠١(ب القــدر اوأبــو داود يف كتــاب الــسنة ب

دم وموسـى علـيهام  باب ما جاء يف حجاج آ−والرتمذي يف كتاب القدر 

                                           
 ). ٦٢٤٠(هذا لفظ احلديث ) ١(



 

 ١٣٨ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

, )٨٠( القـــدر  بـــاب يف−وابـــن ماجـــه يف املقدمـــة ) ٢١٣٤(الـــسالم 
ــسائي يف   ــربى  "والن ــسنن الك , ١١٠٦٠, ١٠٩٨٦, ١٠٩٨٥   ("ال

 . وغريهم كثري,)١١٤٤٣, ١١٣٢٩, ١١١٨٧, ١١١٨٦, ١١١٣٠
 ٢/٥٠ "صـحيحه "ا يدل عـىل ذلـك مـا رواه ابـن حبـان يف ممو

 يي, وكان مـن أصـحاب النبـملسد الرمحن بن قتادة العبعن )٣٣٨(
سمعت رسول اهللا : , قالخلق اهللا آدم ثم أخذ اخللـق  ":  يقول

هؤالء يف اجلنة وال أبايل, وهـؤالء يف النـار وال أبـايل : ِمن ظهره, فقال
 مواقـع ىلعـ ": فعـىل مـاذا نعمـل? قـال! يـا رسـول اهللا:  قال قائـل ,"

 ."القدر 
 بــرقم ١/٨  "الــصحيحني املــستدرك  عــىل "رواه احلــاكم يف  و

هذا حديث صحيح, قد اتفقنا عىل االحتجاج برواته  ": , وقال)٨٤(
 نمـعن آخرهم إىل الصحابة, وعبد الرمحن بن قتـادة مـن بنـي سـلمة 
, ًالــصحابة, وقــد احتجــا مجيعــا بــزهري بــن عمــرو عــن رســول اهللا 

ري بحـديث ا أيب عثامن النهدي, وكذلك احتج البخغريٍوراله س ولي



 

 ١٣٩ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

اهـ , قـال  . "ري حفص بن عاصم ٍو غسعيد بن املعىل, وليس له راأيب 
 .اهـ." عىل رشطهام إىل الصحايب ": الذهبي
ــام أمحــد يف  رو ــسنده  "واه اإلم ــال ). ١٧٦٩٦ (٤/١٨٦ "م وق

 .صحيح لغريه, وإسناده مضطرب: الشيخ شعيب األرناؤوط
و ) ١٧٦٢٩ (٤/١٧٦ " مـــــسنده "محـــــد يف  أروى اإلمـــــامو

ًأن رجــــال مــــن : ةعــــن أيب نــــرض)٢٠٦٨٧ (٥/٦٨ , و)١٧٦٣٠(
أبو عبد اهللا, دخل عليه أصحابه يعودونـه :  يقال لهأصحاب النبي 

خـذ  ": ما يبكيك? أمل يقـل لـك رسـول اهللا : وهو يبكي, فقالوا له
معت رسـول  سـولكنـي! بـىل: اين? قالقلت ثم أقره حتى  "من شاربك 

يمينـه قبـضة وأخـرى باليـد ب َبضقـ − ّجلو ّعز−هللا  اّإن ":  يقولاهللا 
, فــال أدري يف أي "هــذه هلــذه وهــذه هلــذه وال أبــايل : األخــرى, وقــال

 .القبضتني أنا
إسـناده صـحيح, رجالـه رجـال : ال الشيخ شعيب األرناؤوطق

 . اهـ. إسناده صحيح: اهـ , ويف الثالث.الصحيح



 

 ١٤٠ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

$ :  باب قوله−روى اإلمام البخاري يف كتاب التفسري و ¨Β r' sù 
ô tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+̈? $# uρ 〈 ]عن عيل ) ٤٦٦١ (]٥: الليلكنا مع : قال

ما منكم من أحد إال وقد  ": يف جنازة فقال يف بقيع الغرقد النبي 
أفال ! يا رسول اهللا: , فقالوا"كتب مقعده من اجلنة ومقعده من النار 

 & $̈Βr'sù ôtΒ 4‘sÜôãr:    , ثم قرأ"اعملوا فكل ميرس  ": نتكل? فقال
4’s+̈?$#uρ  *s−£‰|¹uρ 4o_ó¡çtø:$$Î/ 〈   إىل قوله  3“uô£ãèù=Ï9 〈 ]الليل :

١٠−٥[. 
ــاب رو … واه يف ب çν ç Åc£ u ãΨ |¡ sù 3“ u ô£ ãè ù= Ï9 〈) عــن عــيل )٤٦٦٦
أفـال نتكـل عـىل كتابنـا ونـدع ! يـا رسـول اهللا: قـالوا: , وفيه زيـادة

كـان مـن أهـل اعملوا, فكل ميرس ملا خلق له, أما من  ": العمل? قال
شقاء الـالسعادة فييرس لعمل أهـل الـسعادة, وأمـا مـن كـان مـن أهـل 



 

 ١٤١ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

*   $̈Βr'sù ôtΒ 4‘sÜôãr& 4’s+̈?$#uρ:  ثـم قـرأ "فييرس لعمل أهل الـشقاوة 
s−£‰|¹uρ 4o_ó¡çtø:$$Î/ 〈  اآلية. 
 باب كيفية اخللق اآلدمي −واه اإلمام مسلم يف كتاب القدر رو

) ٢٦٤٧(جله وعمله وشقاوته وسعادته يف بطن أمه وكتابة رزقه وأ
 الغرقد, فأتانا رسول يعنا يف جنازة يف بقك:  تعاىل عنه قالعن عيل 

, فقعد وقعدنا حوله, ومعه خمرصة, فنكس, فجعل ينكت اهللا 
قد و ّما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إال ": بمخرصته, ثم قال

ُكتب اهللا مكاهنا من اجلنة والنار, وإال وقد ك . "تبت شقية أو سعيدة ِ
نا وندع العمل? بات كىلأفال نمكث ع! يا رسول اهللا: فقال رجل: قال
ن أهل السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة, ممن كان  ": فقال

:  فقال ,"ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة 
السعادة, َّاعملوا فكل ميرس, أما أهل السعادة فييرسون لعمل أهل  "

$ : , ثم قرأ"وأما أهل الشقاوة فييرسون لعمل أهل الشقاوة  ¨Β r' sù 



 

 ١٤٢ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ô tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+̈? $# uρ * s− £‰ |¹ uρ 4 o_ó¡ çtø: $$ Î/ * …çν çÅc£ uãΨ |¡ sù 3“ uô£ãù= Ï9 
* $ ¨Β r& uρ . tΒ Ÿ≅Ïƒ r2 4 o_øó tGó™$# uρ * z> ¤‹ x. uρ 4 o_ ó¡çt ø: $$ Î/ * … çν çÅc£ uãΨ |¡ sù 

3“ uô£ãè ù= Ï9 〈 ]١٠−٥: يلالل[. 
عن أيب هريرة ) ٢٦٥٦( " صحيحه "وى اإلمام مسلم يف رو
 :  يف القدر, فنزلتجاء مرشكو قريش خياصمون رسول اهللا : قال

tΠöθtƒ tβθç7ysó¡ç„ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# 4’n?tã öΝÎγÏδθã_ãρ (#θè%ρèŒ ¡§tΒ ts)y™ * $̄ΡÎ) 
¨≅ä. >óx« çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ 〈 ]ابن حبان هوروا. ]٤٩−٤٨: القمر 

. هذا حديث صحيح: وقال) ٢١٥٧(, وأخرجه الرتمذي )٦١٣٩(
 ).١٠١٦٧ (٢/٤٧٦و ) ٩٧٣٤ (٢/٤٤٤واإلمام أمحد 

عن عمـرو ) ٦٦٦٨ (٢/١٧٨ "مسنده  "وى اإلمام أمحد يف رو
ِّبن شعيب عن أبيه عـن جـده  : قـال) عبـداهللا بـن عمـرو بـن العـاص(َ

وكأنام : قال ,درلق ذات يوم والناس يتكلمون يف اخرج رسول اهللا 
مـا لكـم  ":  فقـال هلـم: قـال, ن الغضب مّتفقأ يف وجهه حب الرمان



 

 ١٤٣ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

:  قـال "هبذا هلك من كان قبلكم ! ترضبون كتاب اهللا بعضه ببعض?
 مل أشهده بام غبطت نفيس مجلس فيه رسول اهللا ب فام غبطت نفيس

 .بذلك املجلس أين مل أشهده
هللا تعـاىل ا ّتدل عىل أن كلها ةه األحاديث الصحيحة واحلسنفهذ

ًيعلم األشياء مجيعا قبل وجودها, ومن األشياء أفعـال البـرش, ويعلـم 
خامتتهم قبل كوهنم, ويعلم مـا هـم صـائرون إليـه; إىل اجلنـة أوالنـار, 

ال يامري فيها أحـد, وهـي ة نّيوداللتها عىل هذه املعاين كلها واضحة ب
ًجربا, بدليل أن كـل واحـد  راألمو ّ فالعلم ال يصري,ّال تدل عىل اجلرب

ًيرى أحواله عىل االختيار يف أغلب األوقات, وأما ما كان فيه مضطرا 
 .يف بعض الظروف, فإن اهللا تعاىل ال حياسبه عليه لرمحته وفضله

 وهــو علــم اهللا تعــاىل, أو إرادتــه لألشــياء عــىل −إنكــار القــدر ف
اها, ديث واآليـات التـي سـقنحا إنكار جلميع هذه األ−حسب علمه 

وقد ترى أن مبلغ داللتها مقطوع به, فليحاذر أصحاب النظر يف هذه 
ذه األحاديـث هـ ّ أن−ّ كام زعم هـذا املـدعي −األمور قبل أن يزعموا 

تـسويغ الظلـم, فـإن هـذا أكـرب  لٍةلمـظقـد وضـعها العلـامء لـسالطني 



 

 ١٤٤ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ــه جتــارس بغــيض عــىل ــامء األمــة, وفي رفــض  وأعظــم افــرتاء عــىل عل
 .َهة, وال يستقيم حال من هذا حالهباألحاديث بأدنى ش

ًيس القدر مأخوذا فقلو  عليـه −ن حديث سؤاالت جربيـل م طََ
ّ كـام تـوهم بعـض اجلهلـة, بـل إنـه مـدعم بأحاديـث عديـدة −السالم َ ُ

ّرواها عظامء املحدثني وحفاظ األمة, فال يصح ألحد القـول بمقولـة  َّ ِّ
 .وىيف اجلهل واهليه حاله إلهذا املسكني الذي ال يدري إىل ما صار 

ً واآليات كافيا إلقناع ثيدرجو أن يكون ما أوردناه من األحاأو
َالقارئ بصحة قول أهل السنة ومن وافقهم, و َالن مـن عارضـهم طببّ

َفأنكر علم اهللا بام سـيكون معت ْ ّ عـىل جمـرد شـبهات وحمـض أهـواء ًادمـِ
 .وجهاالت



 

 ١٤٥ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 
 متةااخل

 
علـامء يتـضمن فوائـد َّتم هذا الرد بنقل كالم نفـيس لـبعض النخ

 : ونفائس يف هذا الباب
 "األسـامء والـصفات  " يف  − رمحه اهللا تعاىل −قال اإلمام البيهقي 

 :١٢٣ص
خربنا أبو سعيد بن أيب عمرو, أنا أبو العباس حممد بن أ "

يعقوب, ثنا حممد بن اجلهضم, ثنا حييى بن زيادة الفراء يف قوله 
$ : عزوجل tΒ uρ tβ% Ÿ2 … çµ s9 Ν Íκ ö n= tã  Ï iΒ ?≈ sÜ ù= ß™ 〈 جة  ح:أي

 ωيضلهم به,  Î) 〈  اه عليهم         نطّ سلاأن zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ß ÏΒ ÷σ ãƒ 
Íο t Åz Fψ $$ Î/ 〈   ]٢١: سبأ[. 



 

 ١٤٦ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ــ ــل: لاق ــال قائ ــإن ق ــ: ف ــري هربإن اهللا خ ــيس وبغ ــسليط إبل م بت
 .تسليطه
 : ثل هذا يف القرآن كثري, قال اهللا عز وجلم: تلق

öΝ ä3̄Ρ uθ è=ö7 uΖs9 uρ 4 ®L ym zΟ n= ÷è tΡ tÏ‰ Îγ≈yfßϑø9 $# óΟä3Ζ ÏΒ tÎÉ9≈ ¢Á9$# uρ 〈 
 ففيه. , وهو يعلم املجاهدين والصابرين بغري ابتالء]٣١: حممد[
 :جهانو

ًلعرب تشرتط للجاهل إذا كلمتـه شـبه هـذا رشطـا اأن : دمهاحأ
تسنده إىل أنفسها, وهي عاملة, وخمرج الكـالم كأنـه ملـن ال يعلـم, مـن 

بل احلطب : النار حترق احلطب, فيقول اجلاهل: قائلذلك أن يقول ال
ســنأيت بحطــب ونــار لــنعلم أهيــام يأكــل : فيقــول العــامل. حيــرق النــار
ٌحبه, وهو عامل, فهذا وجه بنياأهيام حيرق ص: قالو صاحبه, أ ِّ. 
ـــــراو ـــــه اآلخ ـــــول: لوج  öΝ: أن يق ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uΖ s9 uρ 4 ®L ym zΟ n= ÷è tΡ 

t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 ى نعلــم عنــدكم, فكــأن الفعــل هلــم يف حتــ: , معنــاه 〉 #$
 .األصل



 

 ١٤٧ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 uθ :مثله ما يدلك عليه قولهو èδuρ “Ï% ©! $# (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù= y⇐ø9 $# ¢Ο èO 
… çν ß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδuρ Üχuθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n=tã 4 〈 ]عندكم يا كفرة,  ]٢٧: الروم
 .ذلك معناه وعندكم,: ومل يقل
 ø−èŒ š: ثلهمو ¨ΡÎ) |MΡ r& â“ƒ Í“ yè ø9 $# ãΛq Ì x6ø9$# 〈 

 .عند نفسك إذ كنت تقوله يف دنياك:  أي]٤٩:الدخان[
 |MΡ :قال اهللا لعيسى: مثلهو r& u |M ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 〈 

ّفرد عليه عيسى, .  وهو يعلم ما يقول وما جييبه]١١٦:املائدة[
 .وعيسى يعلم أن اهللا ال حيتاج إىل إجابته

واب, جلكام صلح أن يسأل عام يعلم, ويلتمس من عبده ونبيه اف
ما يعلم مـن فعـل نفـسه, حتـى كأنـه عنـد اجلاهـل ال  لك يشرتطفكذ
 .يعلم

 :  يف قوله تعاىل− ريض اهللا عنه −كى املزين عن الشافعي حو
$ tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9$#  ÉL ©9 $# |MΖä. !$ pκ ö n= tæ ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ 



 

 ١٤٨ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

tΑθß™ §9$# 〈 ]يتبع نم مإال لنعلم أن قد علمت: يقول] ١٤٣: البقرة 
 .ًواء سالرسول, وعلم اهللا تعاىل كان قبل اتباعهم وبعده

إال لنعلم من يتبع الرسـول بوقـوع االتبـاع منـه كـام  :ال غريهقو
 .علمناه قبل ذلك أنه يتبعه

ثنا أبو : خربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو, قاالأ
 أنا أبو العباس حممد بن يعقوب, ثنا حممد بن إسحاق الصاغاين,

ري, عن ابن جبنعيم, ثنا إرسائيل, عن عبد األعىل, عن سعيد بن 
− s: ّجلو ّريض اهللا عنهام يف قوله عز عباس öθ sù uρ Èe≅à2 “ÏŒ AΟ ù=Ïæ 

ÒΟŠ Î= tæ 〈 ]يكون هذا أعلم من هذا, ويكون هذا : قال ]٧٦:يوسف
 .أعلم من هذا, واهللا فوق كل عامل

مد عبد اهللا بن حممد الرازي, ربنا أبو نرص بن قتادة, أنا أبو حمخأ
َّحلـذاء, ا دالـ خأنا إبراهيم بن زهري احللواين, ثنا مكي بن إبراهيم, أنـا

− s: − عــز وجــل−عكرمــة يف قولــه  عــن öθ sù uρ Èe≅ à2 “ ÏŒ AΟ ù= Ïæ 



 

 ١٤٩ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ÒΟŠ Î= tæ 〈 ومـن النـاس فمـنهم مـن هـو − عز وجـل −ذلك اهللا : قال ,َ
 .أعلم

إن : إنا ال نقـول: −اهللا  رمحه −ذكر األستاذ أبو نرص البغدادي و
إنه ذو العلم عـىل التعريـف, كـام : اهللا ذو علم عىل التنكري, وإنام نقول

ذو جـالل  :ريـف, وال نقـولتعإنه ذو اجلالل واإلكـرام عـىل ال: لوقن
 .وإكرام عىل التنكري

بغداد, أنا احلسني بن فر ب أبو الفتح هالل بن حممد بن جعناربخأ
ثنا عطاء  ,ضشعث, ثنا الفضيل بن عياألابو  أحييى ابن عياش, ثنا 

 :  جبري, عن ابن عباس ريض اهللا عنهامنبن السائب, عن سعيد ب
… çµ ¯Ρ Î* sù ãΝ n= ÷è tƒ §Åc£9$# ’s∀ ÷z r& uρ 〈 ]ك ّيعلم الرس يف نفس: , قال ]٧:طه

 . اهـ."ًويعلم ما تعمل غدا 
ذا كلــه كــالم مفيــد, وإن كانــت املــسألة حتتمــل املزيــد مــن هــو

 .ّولكنا نكتفي هبذا; ألنا ال نريد إطالة الردالتفصيل, 



 

 ١٥٠ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ومن املفيد هنا, ذكر كالم لبعض املعتزلة حتـى يكـون شـوكة يف 
ال القـايض قـحلق هذا املدعي املعارص, فهو يزعم االنتـساب إلـيهم, 
بعض  ببثتشعبد اجلبار يف الرد عىل من قال بحدوث علم اهللا تعاىل و

 :ع السمةهم من جهبه شاموأ " :املقوالت
 4: د تعلقوا بقوله تعاىلقف ®L ym zΟ n=÷è tΡ tÏ‰Îγ≈ yfßϑø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ 

tÎ É9≈ ¢Á9$# uρ (# uθ è=ö7 tΡ uρ ö/ä. u‘$ t6 ÷zr&  〈 ]إذا دخل " حتى " و ]٣١: حممد 
عىل الفعل املضارع أفاد االستقبال, وهذا يدل عىل أنه تعاىل حصل 

ًعاملا بعد إذ مل يكن عاملا, ويف ذلك ما نريده ً. 
≈ z: ًلقوا أيضا بقوله تعاىلتعو t↔ ø9$# y# ¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ 

χr& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 4 〈 ]فعلق التخفيف : قالوا ]٦٦: األنفال
ًعنهم هبذا الوقت, ثم عطف عليه العلم, فيجب أن يكون عاملا بعلم 

 .حمدث



 

 ١٥١ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 tÝàΖ: ًعلقوا أيضا بقوله تعاىلتو oΨ Ï9 y# ø‹ x. tβθè= yϑ ÷è s? 〈 
ًوهذا يدل عىل أنه تعاىل سيحصل عاملا بعد إذ مل : قالوا ]١٤: يونس[

 .يكن
 :ريقان اثنانذا طنا يف اجلواب عن هلو
إن االستدالل بالسمع عىل هـذه املـسألة ممـا ال : لوأن نق: دامهاحإ

يمكن; ألن صحة الـسمع تنبنـي عـىل هـذه املـسألة, وكـل مـسألة تنبنـي 
ي جمـرى الـيشء عـىل نفـسه, صحة السمع عليها فاالستدالل عليها جير

 .وذلك مما ال جيوز
   ملإن صحة السمع موقوفة عىل هذه املـسألة; ألننـا مـا: إنام قلناو

ًاىل عدال حكيام ال يمكننا معرفـة الـسمع, ومـا مل نعلـم عم تديعلم القن ً
َأنه تعاىل عامل بقبح القبائح واستغنائه عنها, مل نعلم عدله, وما مل نعلـم  ْ َ

اته; مل نعلم علمه بقبح القبائح أمجع, فقـد ترتـب الـسمع ًكونه عاملا لذ
 .عىل هذه املسألة, فال يصح االستدالل بالسمع عليها

إن العلم قد ورد بمعنى العامل : ن يقالأهي  :ةلطريقة الثانياو
وأنا عامل به, وكذلك فإنه : جرى هذا بعلمي, أي: املعلوم, يقالوبمعنى 

وإذا ثبت هذا . معلومهام: لشافعي, أيهذا علم أيب حنيفة وعلم ا: يقال



 

 ١٥٢ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

,  ]٣١:حممد[ 〉  ö4®Lym zΟn=÷ètΡ tÏ‰Îγ≈yfßϑø9$# óΟä3ΖÏΒ: فقوله تعاىل
  z≈t↔ø9$# y#¤yz: , وقولهمكلحتى يقع اجلهاد املعلوم من حا: املراد به

ª!$# öΝä3Ψtã zΝÎ=tæuρ χr& öΝä3ŠÏù $Z÷è|Ê 4 〈 ]وقع : أي ]٦٦:األنفال
 t: م من حالكم وقوعه, وقوله املعلوالضعف ÝàΖoΨ Ï9 y# ø‹ x. 

tβθ è= yϑ÷è s? 〈 ]يقع العمل املعلوم وقوعه من : , أي ]١٤:يونس
فهذه مجلة الكالم يف أنه ال جيوز أن يستحق هذه الصفات . حالكم

 .اهـ)١( ."ٍملعان حمدثة 
 وهــي الطريقــة األوىل التــي − خيفــى أن االســتدالل العقــيل الو

 ال تكفـي − اجلبار يف االستدالل عىل بطالن قوهلم اتبعها القايض عبد
 : لوجهني

أهنا تعتمد عىل التحـسني والتقبـيح العقليـني, ومهـا غـري : األول
ِلمنيَسُم ْ َ َّ. 

                                           
 . ١٩٤ "اخلمسة رشح األصول ")  ١(



 

 ١٥٣ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

أن اإلشكال يف فهم معنى من الـنص املنقـول واملؤلـف : والثاين
إنه ليس بإشكال; ألنه خيالف قاعـدة : غة ال يقال فيهلالد َحسب قواع
ّكتفــى بــذلك, بــل يــضاف إليــه حــل هــذا  ي النــه جيــب أنعقليــة; أل

 قـال امبـّاإلشكال بـاالعتامد عـىل قواعـد اللغـة والنحـو, أمـا االكتفـاء 
 .واعتبارها طريقة فال يصح

ُّبعد أن عرفت كيف حيل القايض عبد اجلبار املعتزيل هذا و َ َ
 "عىل  " حاشيته "يف ي وونننقل لك خالصة كالم القفساإلشكال, 

 β عىل آية − رمحه اهللا تعاىل − اإلمام البيضاوي "تفسري  Î) 

öΝ ä3ó¡ |¡ ôϑtƒ Óy ö s% ô‰s) sù ¡§tΒ tΠ öθ s) ø9$# Óy ö s% … ã&é# ÷VÏiΒ 4 y7 ù=Ï? uρ ãΠ$−ƒ F{$# 

$ yγ ä9 Íρ# y‰çΡ t ÷ t/ Ä¨$̈Ψ9$# zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u x‹Ï‚−G tƒ uρ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ u !# y‰pκà− 3 ª! $# uρ Ÿω = Ïtä† t ÉΚ Î=≈ ©à9$# 〈  ]١٤٠: آل عمران[. 

 zΝ: تعاىله ّأمل يف قولتف n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 〈. 
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

إن قيل بأن علمه تعاىل أزيل ال يتوقف  ": ٦/٣٣٤ي وونل القاق
 ."عىل وقوع يشء 

 :جاب بطريقتنيأف
سلمنا أن املراد يف أمثاله العلم األزيل, : بالتسليم, أي: ًأوال "

يس إىل إثبات العلم حتى يلزم توقف علمه تعاىل بوقوع ل دلكن القص
ً كونه أزليا واليشء الواقع حادثا, بل إىل إثبات املعلوم معاألشياء  ً

ُّاملعلوم ثابت; ألن العلم به واقع, وكل ما هذا : بالربهان, فكأنه قيل ّ
$ : شأنه فهو ثابت, وكذا يف نقائضه, كقوله تعاىل £ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# 

tÏ% ©! $# (#ρ ß‰yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ 〈 ]املقصود نفي ]١٤٢: آل عمران ,
ٍاليشء الفالين منتف; ألنه مل يتعلق : يلوم مع دليله, فكأنه قلعامل

ٍالعلم بوجوده, وكل ما هذا شأنه, فهو منتف ّ. 
َال نـسلم كـون : جـواب بـاملنع, أي":  ما الطريقة الثانية فهـيأو ِّ

 بـل املـراد العلـم عـىل وجـه يتعلـق بـه املراد بالعلم هنـا العلـم األزيل,



 

 ١٥٥ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ا هـو وهذًاجلزاء من الثواب أو العقاب, وهو العلم باليشء موجودا, 
ُوقت التعلق احلادث, وهو تعلق العلم بأن اليشء وجد اآلن أو قبـل, 
ــيشء  ــال بال ــون معل ــم جيــوز أن يك ــذا العل ــل, فه ــدم اآلن أو قب ًأو ع َّ َ ُ ُ

عتبــار أن الــيشء ســيوجد أو احلــادث, والتعلــق األزيل هــو التعلــق با
ًسيعدم, وهذا التعلق قـديم أزيل غـري متغـري أصـال, وال يتوقـف عـىل  ُ

 .ًاعاليشء قط
 .ذا اجلواب األخري هو املناسب للمقامهو
قديم وحادث, كام : لم تعلقنيعلل يعرف وجه متريضه; ألن الو

صـاحب املواقـف  "ّأوضحناه, رصح به الفاضل اخليايل, وأشار إليه  
ــا هــو التعلــق  و ," الــرشيف اجلرجــاين, وال ريــب يف أن املناســب هن

 . اهـ ."احلادث
وأمــا . إشـكال فيـه  شـك أن الوجـه األول لطيـف ومفيــد الالو

قــديم أزيل, :ي عــىل أن للعلــم تعلقــني; األولنــبنالوجــه الثــاين فهــو ي
حادث تنجيزي, وهذا القول ضعيف ال شك يف ضعفه, فاهللا : والثاين



 

 ١٥٦ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

َ احلــادث بتعلقــني ال − كــام قلنــا −العلــم القــديم تعــاىل يعلــم بــنفس 
يعلمــه حــال : ً يعلمــه معــدوما, والثــاينهمــدحــال ع: يتغــريان; األول

ــان, وال حاجــة إىل ودجــووجــوده م ــديامن أزلي ًا, وهــذان التعلقــان ق
إثبات تعلق حادث تنجيزي للعلم القديم, فبعد وجـود املخلـوق, ال 

وكـذلك . ًاملخلوق كـان معـدوماينعدم تعلق علم اهللا القديم بأن هذا 
فعلم اهللا بوجود هذا املخلوق يف هذا الزمان, تعلقه قديم, ال يتوقـف 

َعىل نفس ظهور وجود املخلوق ُ . 
ًبـن التمجيـد يف هـذا املوضـع تعليقـا عـىل الوجـه يش اال املحقو

هذا الوجه مبني عىل أن يـراد بـالعلم حقيقتـه,  ": ٦/٣٣٤الثاين         
ه جعـرمألول, فإنه عىل التجوز, وهذا الوجه األخـري بخالف الوجه ا

إىل تعلق العلم ال إىل نفس العلم, وإال يلزم حدوث علمه تعاىل, ألن 
ًالعلم تابع للمعلوم; إذا كان املعلوم قـديام كـان العلـم بـه قـديام, وإذا  ً
ًكان حادثا كان العلم به حادثا, فالعلم باليشء موجودا خارجيـا غـري  ً ً ً

لـم بـه عال  لقعًبله, فوجب أن يراد بالعلم باليشء موجودا تالعلم به ق
 .ًموجودا



 

 ١٥٧ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ال شــك أن اهللا تعــاىل عــامل بجميــع األشــياء قبــل : ل بعــضهماقــ
وجودها, لكن العلم هبـا قبـل الوجـود علـم بالغيـب, والعلـم هبـا يف 

جـود علـم بطريـق املـشاهدة, وهـو الـذي يتعلـق بـه اجلـزاء, ولازمان 
 عـىل وجـود األفعـال, وهـو ال ينـايف إحاطـة رضورة أن اجلزاء يرتتب

 .ميع األشياءبجهللا اعلم 
ًورد عليه بأن العلم الذي يتعلق به اجلزاء إذا مل يكـن حاصـال أو

له تعاىل ثم حيدث بعد ذلك واتصف بـه, كـان ذاتـه حمـال للحـوادث, 
 .ٌوهو حمال
واحلق الرصيح الذي ال حميد عنه, أن علـم اهللا تعـاىل ال : م قالث
ألهنــا  توجــد; ًري أصــال, وأنــه متعلــق بالكائنــات مــشاهدة وإن مليتغــ

موجودة يف أزمنتها حارضة هللا تعاىل سواء كانـت موجـودة يف الزمـان 
املايض أو احلال أو املستقبل, فليس علمه إال املشهود املحض, ونسبة 

 .)١(األزمنة إىل اهللا تعاىل عىل السوية ال يتغري علمه بتغريها
                                           

يعنــي أن تعلقــات علــم اهللا باألشــياء قبــل وجودهــا وبعــد وجودهــا, كلهــا قديمــة, أي ) ١(
 .  التعلقات قديمة, وهذا هو احلق كام ذكرنا



 

 ١٥٨ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

صـفات البـاري تعـاىل منهـا إضـافات ال : ضلال بعض األفاقو
 ومتغرية, وتغريها ال يستلزم تغـري لةِّدتب, وهي مانألحياوجود هلا يف 

, وإنـام )١(ال للحـوادث حمـتـهذاالعلم والقدرة واإلرادة, فال يلزم كون 
 .يلزم ذلك أن لو كانت اإلضافة من الصفات املتقررة يف ذاته تعاىل

َّ يكفي للعلم باجلزئي, فال بد للجزئي ؤيده أن العلم بالكيل اليو ُ
فسه واحد ليس إال, فتعني أن يكون التغاير  نمن علم آخر, والعلم يف
 .بحسب التعلق ال حمالة

 . اهـ "ذا ال خالف فيه ألحد هو
 − مومهـة عضـاٌهذا قول مشهور جيـاب يف مو: ال ابن التمجيدق

ل األول وأمـا القـو.  حدوث علمه سـبحانه وتعـاىل−بحسب الظاهر 
كال شـالذي نقلناه قبله عن صاحبه, قول متني غريب لقطع عـرق اإل

ّ أصله, ويملك القلوب, ويملؤها انرشاحا, لكي يصح تفـسري مـا من ً
                                           

إهنـا تتغـري وتتبـدل بتغـري : نعم, ال يلزم قيام احلوادث, ولكن ال يقال عىل تعلقات العلم) ١(
ا القــدرة فــال إشــكال يف ذلــك, فالتعلقــات احلــوادث, وكــذا اإلرادة عــىل املــشهور, وأمــ

 .  التنجيزية ال إشكال يف تغريها



 

 ١٥٩ 
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ٌّه الثـاين; ألن الوجـه الثـاين مبنـي عـىل الوجـيف اآلية هنا بـذلك وعـىل 
ُّجتدد التعلق, وتعلق علم اهللا عىل ذلك املعنى قديم, كـالعلم, ويـصح 

 الوجــه األول املبنــي عــىل التجــوز; ألن املــراد بــالعلم عــىل ذلــك عــىل
 .ـاه ."تمييز لالوجه ا
قول ابن التمجيد أن الطريقة الثانية مبنية عىل تعلق العلم : ولقأ

ال عىل العلم نفسه صحيح, وتوضيحه ببناء ذلك عـىل أن العلـم تـابع 
ة للمعلوم عىل الوجه الـذي رشحـه, لـيس بـصحيح, فـإن معنـى تبعيـ

ًالعلم للمعلوم لـيس أن وقـوع حـصول العلـم أو تعلقـه يكـون تابعـا 
ًف عن املعلوم كشفا أزليا ال بداية له, شفسه يك نن العلمكللمعلوم, ل ً

ًفإن كان املعلوم معدوما ثم صار موجودا, فإن انكـشاف سـبق عدمـه  ً
ًلوجوده ثابت هللا تعاىل أزال بال بداية, وهذا هـو معنـى كـون اهللا عاملـا  ً

 .ألشياء قبل وقوعها بعلم أزيل ال بداية لهبا
هدة, وكـون ذلـك شاوجـه املـ أما التعلـق احلـادث للعلـم عـىلو

ًالتعلق زائدا عىل التعلق القديم, فال دليل عليه, كام ذكرنا, أما إذا قيل 
بأن هذا التعلق عىل وجه املشاهدة هو تعلق لـصفة أخـرى ـ كالبـرص ـ 
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ًيا لنفس التعلق العلمي القديم كـام ًفال إشكال, أو جيعل وصفا اعتبار
 . ذكرناه يف بعض كتبنا القديمة

هنا امز يفهم منه وجود األشياء دفعة واحدة مع إاممما ما ذكره أو
املرتتبة, فهي حارضة دفعة واحدة مـع حـرضة اهللا, فـال قبـل وال بعـد 

أنه, حلضور مجيع املوجودات بجميـع أزمنتهـا عنـده ش ّبالنسبة له جل
. يعها باملشاهدة; فهو كالم ال دليـل عليـهمج افهو يعلمه, ةدفعة واحد

ــا  ــإن هن ــام ســيكون أزال, ف ــا ب ــون اهللا عامل ــب ك ــه تقري ــصد من ًوإذا  ق ً
صحيحة, وهي فـرض وجـود املعلـوم التوضيح يشتمل عىل أمور غري 

ونه يف املستقبل, وهـذا مـا  كيدبقالذي سيحدث يف املستقبل اآلن, لكن 
, بـل الـصحيح أن )أزمنتها حـارضة هللا تعـاىل ة يف موجوداألهن: (ّعرب به
 .ماهنا مع عدم وجودهازأبإن اهللا تعاىل يعلمها : يقول

ما ما قاله بعض األفاضل من عدم لزوم حـدوث صـفات اهللا أو
أو حدوث احلوادث بالذات اإلهلية, فهو صحيح, إال ما قالـه مـن أن 

: , أيدث حـامن علـم ّال بد للجزئي من علم آخر; إن قصد أنه ال بد
ّوإن قـصد أنـه ال بـد . ّال بد من تعلق حادث للعلم القديم; فهو باطل
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من تعلق قديم بالكيل زائد عىل التعلق القديم باجلزئي احلادث يف هذا 
 .الزمان أو املستقبل; فهو صحيح

 .ًا قاله ابن التمجيد أخريا من املقارنة بني الطريقني لطيفمو
 zΝ:  تفسريه لآلية يف)١(دوقال العالمة أبو السعو n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# 

šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 〈 ]وقوله عز وجل " ]١٤٠:آل عمران : 
zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 〈 إما من باب التمثيل, أي , :

َليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم املخلصني الثابتني عىل اإليامن من 
 .غريهم
ىل بب ع بطريق إطالق اسم السزييم العلم فيه جماز عن التوأ

: َليميز الثابتني عىل اإليامن من غريهم, كام يف قوله تعاىل: َّاملسبب, أي
 $ ¨Β tβ% x. ª! $# u‘ x‹ uŠÏ9 t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 4’ n? tã !$ tΒ öΝ çFΡr& Ïµ ø‹ n= tã 4 ®L ym u” Ïϑ tƒ 

y]ŠÎ7 sƒø: $# z ÏΒ É=Íh‹ ©Ü9$# 〈 ] ١٧٩:آل عمران[. 

                                           
 .٢/٨٩ أيب السعود " تفسري " ) ١(
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رب من حيث تعلقه باملعلوم من حيث إنـه  هو عىل حقيقته, معتوأ
زاء, ال من حيث إنـه جلعليه فلك ا موجود بالفعل, إذ هو الذي يدور

 . اهـ ."موجود بالقوة 
 ريب أنه يشري باالحتامل الثالث إىل ما نقلنـاه عـن القونـوي الو

ٌوغريه, وبينا ما فيه, وليس فيه أن ذلك التعلق حـادث, بـل قـد يفهـم  ّ
ُمنه أنه نزل ح ُّدوث متعلق العلم منزلة حدوث التعلق نفسه, والتعلق َّ َّ َ ُ َ
 . يف نفسه قديم

 : ١٤٠وقال الزخمرشي يف تفسري سورة آل عمران آية 
zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 〈  أن يكون : فيه وجهان; أحدمها

ًاملعلل حمذوفا, معناه ِوليتميز الثابتون عىل اإليامن من الذين عىل : َّ
َحرف, فعلنا ذلك, وهو من باب التمثيل, بمعنى فعلنا ذلك فعل من  َ ْ ِ
َيريد أن يعلم من الثابت عىل اإليامن منكم من غري الثابت, وإال فاهللا  َ ْ َ ُُ

ًعز وجل مل يزل عاملا باألشياء قبل كوهنا ًليعلمهم علام : معناه: وقيل. َّ
 . اهـ. "ًيتعلق به اجلزاء, وهو أن يعلمهم موجودا منهم الثبات
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َّوهذا كالم حمقق كام ترى, والحـظ كيـف رصح بـأن اهللا مل يـزل  ََّّ ٌ
  يف الوجه الثاين إشارة إىل " قيل "وتعبريه بـ . ًعاملا باألشياء قبل كوهنا

ضــعف هــذا القــول, وهــو كــذلك; ألن علــم اهللا الــذي يرتتــب عليــه 
ًاجلزاء قديم أيضا, وأما نفس اجلزاء فهو يرتتب عـىل نفـس وجـودهم ٌ 

 . كذلك
 " الكشاف "  اإلمام التفتازاين عىل  " حاشية "ُوقد رجعت إىل  

ٌ, وهي خمطوطة, وكالم السعد ال يستغني عنـه عـامل , ولـذلك أحببنـا  ِ
أن نــورده هنــا, وألن ذكــره يفيــد يف تعليقنــا عــىل كــالم العالمــة ابــن 

 : عاشور الذي سيأيت
معناه : (قوله " :" حاشية "قال اإلمام سعد الدين التفتازاين يف  

بيان حلاصل املعنى لإلشارة إىل أن العلم جمـاز عـن ): وليتميز الثابتون
التميز بطريق إطالق اسم السبب عىل املسبب, عىل ما ذكره يف سـورة 
ِالبقرة, ليكون منافيا لكونه من باب التمثيـل املبنـي عـىل تـشبيه احلـال  ً

فعل من يريد أن يتميز فعلنا ذلك : معناه: فغاية األمر أن يقال. باحلال
لكـن يـرد عليـه أن هـذا زيـادة جتـوز  ال . الثابت عند من غـري الثابـت
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فعـل مـن يريـد أن حيـصل لـه حقيقـة : حاجـة إليـه, إذ يكفـي أن يقـال
العلم, وإنام مل حيمل الكالم عىل حقيقته, لداللته عىل أن العلم حيصل 

ِّلم فـالعلم ُولـو سـ. ٌّبعد الفعـل, وعلـم اهللا أزيل ال يتـصف باحلـدوث
ٌباملؤمن والكافر حاصل قبل ذلك الفعل ِ . 

فأجاب بعضهم بأن املـراد علـم ال حيـصل إال بالفعـل, وهـو أن 
ًيعلمهم موجودا منهم الثبات, وال يلزم منه التغيري يف علم اهللا تعـاىل, 
ًوكون ذاته حمال للحوادث; ألن احلدوث إنام هو يف تعلـق العلـم, كـام 

ِّقرر يف كثري من امل واضع, وهلذا املعنـى زيـادة حتقيـق يف كتـب احلكمـة ُ
 . اهـ".والكالم

ًفها هو اإلمام السعد قد نسب هذا القول إىل بعضهم, فليس إذا 
قولــه, غايــة األمــر أنــه نفــى لــزوم التغيــري يف صــفة العلــم هللا ولــزوم 

 . حدوث احلوادث
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]:   ٣/١٠١[أما الشيخ ابن عاشور فبعدما ذكر قول الفالسفة قال و
إن اهللا يعلم الكليـات واجلزئيـات قبـل حـصوهلا : وقال املسلمون كلهم "

 .صوهلاحوعند 
ّبوا عن شبهة الفالسفة بأن العلم صفة من قبيل اإلضـافة, جاأو

, واالعتباريـات تاينسبة بني العامل واملعلوم, واإلضافات اعتبار: أي
صـفة وجوديـة : عدميات, أو هو من قبيل الـصفة ذات اإلضـافة, أي

فإن كان العلم إضـافة فتغريهـا . بينها وبني معلومهانسبة :  تعلق, أيهلا
َّا, وهو العـامل, ونظـروا ذلـك بالقـديم يوصـف فهم تغري موصوزال يستل

وإن كـان . بأنه قبل احلادث ومعه وبعده, من غري تعلـق يف ذات القـديم
ذات تعلـق, فـالتغري يعـرتي  تعلقهـا, وال : العلم صفة ذات إضافة, أي

 .ً الصفة فضال عن تغري املوصوفتتغري
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ــه بأعف ــر سيخــسف, وعلم ــأن القم ــم اهللا ب ــه ُل آلن, اخاســف ّن
علـم واحـد ال يتغـري موصـوفه وإن : ًنه كان خاسفا باألمسبأوعلمه 

 .)١(تغريت الصفة أو تغري متعلقها عىل الوجهني
 أن سلف أهل السنة واملعتزلـة أبـوا التـرصيح بتغـري التعلـق, الإ

 كالمهم ذكـر تعلقـني للعلـم اإلهلـي, أحـدمها قـديم ولذلك مل يقع يف
ً, نظــرا لكــون رةرادة والقــدواآلخــر حــادث, كــام ذكــروا ذلــك يف اإل

ًصــفة العلــم ال تتجــاوز غــري الــذات جتــاوزا حمــسوسا, فلــذلك قــال  ً
إن اهللا يعلم يف األزل أن القمر سيخسف يف سنتنا هذه يف بلد : سلفهم

ذلك علم اهللا أنه خسف بـذلك كذا ساعة كذا, فعند خسوف القمر ك

                                           
الصحيح أن هذه التعلقات ال يطلق عليها أهنـا تغـريت; ألن التعلقـات ثابتـة فـيام مل يـزل ) ١(

ن الطوفـان حـصل ٌوفيام ال يزال وفيام لن يزال, فال يتغري التعلـق, فـاهللا تعـاىل عـامل اآلن أ
وقت حصوله, عىل سبيل املثال, وقبل حصوله, فعلمه جل شـأنه متعلـق بأنـه سيحـصل 

فالصحيح أن املتغري هو تعبرينا عن هذه التعلقـات باعتبـار حـال دون . يف وقت حصوله
ٌفوالدة املسيح عليه السالم حـادث, تعلـق علـم . حال, وأما التعلق يف نفسه فال تغري فيه

 ورفع عيسى عليه السالم حادث آخر تعلـق بـه علـم اهللا فـيام مل يـزل, فهـذان ًاهللا به أزال,
 .    تعلقان اثنان, وال رضورة لتغري األول عند حصول احلادث الثاين كام ترى
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 يف لالعلــم األول, ألن ذلــك العلــم جممــوع مــن كــون الفعــل مل حيــص
 .األزل, ومن كونه حيصل يف وقته فيام ال يزال

وال يقاس ذلك عىل علمنا حني نعلم أن القمر سيخسف : لوااق
بمقتــىض احلــساب, ثــم عنــد خــسوفه نعلــم أنــه حتقــق خــسوفه بعلــم 

 . متجدد إنام هو لطريان الغفلة عن األولجديد; ألن احتياجنا لعلم
 بـن احلكـم م مثل جهم بن صفوان وهـشا−قال بعض املعتزلة و

ٌ اهللا عامل يف األزل بالكليـات واحلقـائق, وأمـا علمـه باجلزئيـات إن: − ِ
ّواألشخاص واألحوال فحاصل بعـد حـدوثها; ألن هـذا العلـم مـن 

 .)١(التصديقات, ويلزم عدم سبق العلم
ال جيوز أن :  السلفعىلًزلة, رادا تحلسني البرصي من املعقال أبو او

َيكون علم اهللا بـأن القمـر سيخـسف عـني علمـه بعـد ذلـك بأنـه خـسف 
 :ألمور ثالثة

                                           
ًإن هذا باطل ملا تقدم, وللزوم كونه جاهال به قبل احلدوث ) ١( ّ. 



 

 ١٦٨ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

تغــاير بيــنهام يف احلقيقــة; ألن حقيقــة كونــه ســيقع غــري ال: ولاأل
; ألن اختالف )١(ير العلم باآلخراغيحقيقة كونه وقع, فالعلم بأحدمها 

 . يستدعي اختالف العامل هباماملتعلقني
ن الـيشء وكـبتغاير بينهام يف الـرشط, فـإن رشط العلـم ال: ثاينال

ُالوقوع, ورشط العلـم بكونـه وقـع الوقـوع, فلـو كـان  مدسيقع هو ع
ًالعلامن شيئا واحدا مل خيتلف رشطامها ً ْ ِ)٢(. 

ُه يمكن العلم بأنه وقع اجلهل بأنه سيقع, وبالعكس, وغري أن: ثالـثال
 .)٣(لوم غري املعلوماملع

ذلك قال أبو احلسني البرصي بالتزام وقوع التغري يف علم اهللا لو
ًتعـــاىل بـــاملتغريات, وأن ذاتـــه تعـــاىل تقتـــيض اتـــصافه بكونـــه عاملـــا 
باملعلومات التي ستقع برشط وقوعها, فيحدث العلـم بأهنـا وجـدت 

                                           
 فـاملختلف هـو التعبـري عـن ًكالم أيب احلـسني البـرصي غـري صـحيح كـام نبهنـاك سـابقا,) ١(

 .  التعلق أما عني التعلق فهو واحد
ٌهذا غري صحيح أيضا كام سبق, فاالختالف إضايف, والفرق موهوم) ٢( ً  . 
 .الغري املعلوم مغاير للمعلوم : ي أسني البرصي,حلّهكذا عرب أبو ا) ٢(



 

 ١٦٩ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 عـني ذا علـم آخـر, وهـلعند وجودهـا, ويـزول عنـد زواهلـا, وحيـص
 .هم وهشاممذهب ج
ًد عليه بأنه يلزم أن ال يكون اهللا تعاىل يف األزل عاملـا بـأحوال ُرو َّ

 .احلوادث, وهذا جتهيل
بأن أبـا احلـسني  " حاشية املواقف "أجاب عنه عبد احلكيم يف و

ذهــب إىل أنــه تعــاىل يعلــم يف األزل أن احلــادث ســيقع عــىل الوصــف 
وادث قبل حـدوثها  للحاىلعدم شهوده تع الفالين فال جهل فيه, وأن

ًليس بجهل, إذ هي معدومة يف الواقع, بل لـو علمهـام تعـاىل شـهوديا 
حني عدمها لكان ذلك العلم هو اجلهل; ألن شـهود املعـدوم خمـالف 

 . اهـ ."للواقع, فالعلم املتغري احلادث هو العلم الشهودي 
 " و " فاملواقـ "هذا الكالم كله استفاده ابن عاشور من : ولقأ

ــاه ســابقا, واملنقــول عــن أيب م  ككــال,"رشحــه  ــوي الــذي نقلن ًالقون
 احلسني ليس فيه قول بعلم شهودي وعلم أزيل, بـل فيـه القـول بعلـم

ّولكن إذا صح ختريج عبد احلكـيم فلـم ال حيمـل هـذا العلـم . ادثح
عىل السمع والبرص? فـال يلـزم إثبـات تعلـق جديـد للعلـم  يودهشال



 

 ١٧٠ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

عــل هــذا التعلــق عبــارة عــن  جي اليم, وملدبجانــب التعلــق األزيل القــ
وصف إضايف لعني التعلـق القـديم بـرشط وجـود املتعلـق بـه? وهـذا 
راجع إىل كون السمع والبرص عني التعلق العلمي القديم كام حقق يف 
ِّعلم الكالم, وإال فقوله بتعلق حادث سواء سامه شهوديا أو مل يسمه,  َ ًُ ً

 . فيه نظر كبري
ًهو مـرد كـالم أيب احلـسني; فـأهال ىل كل حال, فإن كان هذا عو َّ

 .بالوفاق, وإال ففيه إشكال
حـدمها أ فاحلاصل أن ثمـة علمـني ": شورعاالشيخ ابن   قالمث

قديم, وهو العلم املرشوط بالرشوط; واآلخـر حـادث, وهـو العلـوم 
احلاصلة عند حـصول الـرشوط, وليـست بـصفة مـستقلة, وإنـام هـي 

 املتــأخرين مــن علامئنــا تعلقــات وإضــافات, ولــذلك جــرى يف كــالم
ـــم اهللا ـــق حـــادث لعل ـــات تعل ـــة إطـــالق إثب ـــامء املعتزل ـــاىل وعل  تع

الرسالة اخلاقانيـة  "قد ذكر ذلك الشيخ عبد احلكيم يف و. )١(ادثوباحل

                                           
 . نسبة هذا القول للمتأخرين من علامئنا فيه نظر كبري) ١(



 

 ١٧١ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

التي جعلها لتحقيق علم اهللا تعاىل غري منسوب لقائل, بل عـرب عنـه  "
ة الكشاف   حاشي" وقد رأيت التفتازاين جرى عىل ذلك يف ,"ل يق "بـ
 .)١( اهـ ." احلكيم نيس أن ينسبه بديف هذه اآلية, فلعل الشيخ ع "

ُّإثبات علمني أو تعلقـني للعلـم ال داعـي لـه وال موجـب : ولقأ
أما إذا أرجعنا التعلق احلـادث للـسمع والبـرص, ففيـه . يوجبه كام قلنا

 وجه كام أملحنا عىل ما يرد عليه من تـدقيق بلـزوم إرجاعـه إىل التعلـق
 .العلمي
 "عـىل  "اشـيته ح " يا ليت ابن عاشور نقل نـص التفتـازاين يفو

 .ولعله يشري إىل ما نقلناه عن القونوي, بام ذكرنا عليه!  "الكشاف 

                                           
ويبـدو أن العالمـة ابـن . لك إىل اإلمام التفتازاين ليست صحيحة, كـام سـبق بيانـهنسبة ذ) ١(

عاشور قد وهم, فقد رجعنا إىل احلاشية املـذكورة, فوجـدنا اإلمـام التفتـازاين ينقـل هـذا 
راجـع مـا . , وما ذكره هبذا السياق ال يصح نسبته إليه)فأجاب بعضهم: (عن غريه بقوله

 . نقلناه عن السعد التفتازاين



 

 ١٧٢ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

ىل كل األحوال, فليس مقصودنا هنا حتقيق هذه املـسألة, بـل عو
املقــصود تفــسري اآليــات املــشار إليهــا, وكــذلك قــال ابــن عاشــور يف 

 :وتأويل اآلية عىل اختالف املذاهب "]:   ٣/١٠٣[
:          عىل تعلق العلم فقالوا يف قولهث طالق احلدوإ اوَأما الذين أبف

 zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 〈 ]أطلــــق : ] ١٤٠:آل عمــــران
متيزه عـىل طريقـة الكنايـة; : العلم عىل الزمه, وهو ثبوت املعلوم, أي

 :هان, وهذا كقول إياس بن قبيصة الطائيألهنا كإثبات اليشء بالرب
ـــر بيننـــاأو ـــي خيط ـــت واخلط ُقبل ُِّ َ ِّ َ ُ 
 

ِعلــم مــن جباهنــا مــن شــجاعهاأل  ُِ ُ َ ََ َ ْ 
 

 
 . )١(ليظهر اجلبان والشجاع, فأطلق العلم وأريد ملزومه: أي

 zΝ: منهم من جعل قولهو n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! لك  ذًمتثيال, أي فعل  〉  #$
َفعل من يريد أن يعلم َ ْ  ." الكشاف "إليه مال يف و. ِ

                                           
 . لصح"ه متعلق " :ولو قال ) ١(



 

 ١٧٣ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 باحلـادث, وهـو تعلـق هللالعلة هي تعلق علـم ا: نهم من قالمو
ــادث, أي ــودين: ح ــوا موج ــذين آمن ــيعلم اهللا ال ــضاوي . ل ــه البي قال

 .)١( "حاشية الكشاف  "والتفتازاين يف  
 š: ن كان املراد من قولهإو Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 〈 أي ,ه ظـاهر :

َّعــني التأويــل يف هــذه اآليــة, ال ألجــل تن; َلــيعلم مــن اتــصف بــاإليام
ُحــدوث علــم اهللا تعــاىل, بــل ألن علــم اهللا بــاملؤمنني مــن أهــل أحــد 

 .َّ يمسهم القرحأنحاصل من قبل 
أراد العلم الذي يرتتب عليه اجلزاء, وهو ثبـاهتم : َّال الزجاجقف

وأشـار التفتـازاين إىل أن .  حالـة الـشدة يفزهلمزلـت مدعىل اإليامن, وع
إىل  رظَ ذلك بأنه وارد مـورد التمثيـل نـا "الكشاف  "  أويل صاحبت

ُّكون العلم بـاملؤمنني حاصـال مـن قبـل, ال ألجـل التحـرز عـن لـزوم  ً
 . اهـ."وث العلم حد

                                           
 . العلمالي أن هذا عىل إرادة املعلوم نوىض يف نقلنا عن القوم ولكن قد ) ٢(



 

 ١٧٤ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

وابـــن التمجيـــد هـــذه ي وونـــد وضـــحنا يف نقلنـــا عـــن القوقـــ
 .االحتامالت, وما هو أصحها, فارجع إليه ومتعن

ل بتعلق حادث للعلم ال موجـب حلاصل من هذا كله أن القواو
ُله, ويرد عليه إشكاالت عديـدة, ونـسبة ذلـك للمتـأخرين مـن أهـل 

ًالسنة ال أراه صحيحا ّ. 
ن نــسب إىل بعــض علــامء أهــل الــسنة فمــىل كــل األحــوال, عــو
ً التنجيزي احلادث للعلم, فهو نـسب إلـيهم أيـضا تعلقـا قـديام لقالتع ً ً

مل  هـوف.  يتعلق به احلـادثبكل ما كان وبكل ما يكون, حتى بنفس ما
ينف التعلق القديم الشامل, بل كأنه قال بتعلـق حـادث نوعـه مغـاير 

ًجـودا صـاحلا للعقـاب موَّلنوع التعلـق القـديم بـالنظر لكـون املتعلـق  ً
 .والثواب

 ال يوافـق قـول القدريـة الـذين نفـوا − عىل ما فيه − فهذا القول 
ًاهللا جــاهال عــىل كــل ًالتعلــق القــديم أصــال, فيلــزمهم القــول بكــون 

 .ًفا ألهل احلقالاألحوال, خ



 

 ١٧٥ 

  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

َوال أننا أردنا عدم إخالء هذا الرد من بحث دقيق لــام أوردنـا لو َ
 .وندعو اهللا أن يكون فيها فائدة. اَّهذه النقول وملا علقنا عليه
  حلمد هللا رب العاملنيوا

 
 

 فودةسعيد                   
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 الفــهــــرس
 

                                                                           رقــــم املوضــــوع           
 الصفحة 
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 ١٣........................................خالصة مذهبه
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  بيان الزائف من مغالطات أمين نايف

 فضيحته يف رفض مجيع اآليات واألخبار الدالة عىل أمور
  ٦٩.................................يف املستقبل وحوادث 
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